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•> • "« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde. 
İdareci Üye Sami Kumbasar, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi binasına gelecek ziyaretçiler ve dinleyici
ler yönünden uyulması gereken kurallar, 

Adana Milletvekili Osman Çıtırık, Osmaniye ilçe
sinin Kırmıklı kasabasına mera tahsisi ve tespit olu
nan mera ihtiyaç fazlası; 

Kars Milletvekili Ha3an Yıldırım da, Kars'ta ya
yınlanmakta olan Halk Gazetesine ait binanın ate
şe verilmesi ve bir süre önce Kars'ın merkezinde 
meydana gelen ölüm olayı; 

Konularında gündem dışı birer konuşmada bu
lundular. 
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Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu, gündem 
dışı konuşan Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın 
Milliyetçi Hareket Partisine; 

C. H. P. Grup Başkanvekili Selçuk Erverdi de, 
sataşma nedeniyle konuşan Yozgat Milletvekili Ali 
Fuat Eyüboğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisine; 

Sataşlığı iddiası ile birer konuşma yaptılar. 
Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresinde 

gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

Danışma Kurulunun; 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
Kanun tasarısının (1/52) (S. Sayısı : 113'e 1 nci ek) 
görüşülmesi; 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısının da (1/257) 
(S. Sayısı : 159) öncelikle görüşülmesi ve görüşmele
rin Genel Kurul çalışma süresinde tamamlanamama
sı halinde, her iki konunun bitimine kadar çalışma sü
resinin uzatılması hakkındaki önerisi; 

Kabul edildi. 

23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13 . 2 . 1974 tarihli 
ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.5.1974 
tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Sözlü soru 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

Yazılı sorular 

2. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'ın, 
yargı ödeneğinin farklı uygulanmasına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/557) 

Tasarı 
1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 

ve Görevleri Hakkındaki Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna 5 geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
(1/290) (Plan Komisyonuna) 

(g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 
tasarısı (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 441) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak Plan 
Komisyonunun, C. Senatosunda yapılan değişiklikle
re ait «benimseme» tavsiyeleri kabul olundu ve tasa
rının kanunlaştığı bildirildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanma
sı silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle 
Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine iliş
kin Kanun tasarısının da (1/257) (S. Sayısı : 159) 
maddeleri kabul edilerek tümü açık oya sunuldu; oy
ların ayrımı sonucunda çoğunluğun bulunmadığı, oy-. 
lamanın tekrarlanacağı açıklandı. 

20 Mayıs 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere, Birleşime saat 22.32'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kayseri 

Memduh Ekşi Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

3. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Döner Sermaye Merkez 
Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin Turizm ve Ta
nıtma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/558) 

4. —_ Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Toprak îskân Genel Müdürlüğüne bağ
lı 50 No. lu Toprak Komisyonunun toprak tevziine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/559) 

'Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 

Topaloğlu'nun Türkiye Mühendislik Kurumu kanu
nu teklifi (2/393) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu'nun, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

16 . 5 . 1975 Cuma 

20 . 5 . 1975 Sah 
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kanun teklifi (2/394) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 
Topaloğlu'nun Yerbilimleri MTA ve Maden Tekno
lojisi Enstitüleri Koordinasyon Kurulu Kanun teklifi 
(2/395) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ko
misyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu'nun, Maden Teknolojisi Enstitüsü kanunu 
teklifi (2/396) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan komisyonlarına.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu'nun, Çukurova ve Antalya - Kepez Elek

trik İmtiyazlarının devletleştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/397) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan komisyonlarına.) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
-Topaloğlu'nun, Yerbilimleri Enstitüsü kanunu teklifi 
(2/398) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ko
misyonlarına.) 

Yazdı sorular 
8. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, İzmir Ha

vaalanı İnşaatı İhalesine İlişkin Bayındırlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/560) 

9. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Orman Ba
kanlığında yapılan yeni atama ve yer değiştirmelere 
ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/561) 

»©-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavîoğîu (İçel), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 78 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin ışıklar yandığı zaman beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, yeni gelen sa
yın üyelerin yoklamaya iştiraklerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya iştirak etmeyen sayın 
üye var mı efendim?... Yok. Yoklama işlemi bitmiş
tir. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıİdırım'ın, 
Tunceli'nin ulaşım sorunları ve Keban Barajı nede
niyle bazı ilçelerinin Elâzığ ile karayolu ulaşımının 
kesilmesine ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Keban Barajı nedeniyle Elâzığ ili 
ile irtibatı kesilen karayolu ulaşımı hakkında gündem 

dışı konuşmak üzere Sayın Süleyman Yıldırım, bu
yurunuz. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye'nin geri kalmış yörelerinden biri ve hatta 
ilk sırayı teşkil eden Tunceli ilimizin ulaşım soru-
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nunu, bir kez de Yüce Meclisin ıttılaına arz etmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; bir karış dahi asfalt yolu 
bulunmayan il varsa, o da Tunceli ilidir. Tunceli - Pü
lümür ve Mut bağlantısı bulunan yol, hayatî önem 
taşıyan yollardan biridir. Çünkü bu yol, İskenderun' 
dan İran'a bağlantısı bulunan seferi ve transit yolu
dur. 

1974 yılında asfaltlanması için programa alınıp, 
tahsisat ayrıldığı halde yapılmadı. Bu yıl da yapıla
cağını tahmin etmiyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptığımız in
celeme neticesinde, programa alınmıştr; temennimiz, 
bu programın gerçekleşmesidir. 

Ayrıca, bugüne dek birçok nahiye yollarımız, 
halen kapalı bulunmaktadır. Örneğin: Mazgirt-Da-
rıkent bucak yolu. Bu yol güzergâhında 36 köy bu
lunmaktadır. Bu yolun ilçe ile irtibatı kesilmiş ve 
halen kapalıdır. Nahiye halkının bir hastası olduğu 
zaman, bucak'tan ilçeye ulaştırılması maddeten im
kânsızdır. 

Muhterem milletvekilleri, sorunlarımız çoktur. Arz 
etmek istediğim ve büyük sorunumuz olan, Keban 
Barajı nedeniyle Çemişkezek - Pertek ve Hozat ilçe
lerimizin Elâzığ ile karayollarının kesilmesidir. Ba
rajın, göl sahasının şişmesi nedeniyle bu ilçelerimizin 
Elâzığ ile irtibatı "son derece zorlaşmıştır. Bu durum
da özel şahıslar tarafından kayık ve motor çalıştı
rılmaktadır. 

Geçen sene de kamuoyunda ve basında açıklan
dığı üzere, 7 vatandaşımız bu gölde boğularak ha
yatlarını kaybetmişlerdir. Devlet Su İşlerince altyapı 
tesisleri bitirilmiş olan Keban Barajı üzerindeki feri
bot iskeleleri yapıldığı halde, bugüne kadar bu sorun 
ele alınmamıştır. Belediyelerimizin maddî olanakları 
hepinizce de malumdur. Belediyenin bir feribot alıp 
bunu çalıştırmasına maddeten imkân yoktur. Devlet 
Su İşleri, vatandaşın karayolu ile irtibatı kesildiğine 
göre, bu hizmeti yerine getirmekle yükümlü bulun
maktadır. Keban Barajından Devlet milyonlar ka
zanmaktadır. Bu kadar zorunlu olan bu amme hiz
metinin yerine getirilmemesinin nedenini anlayamı
yoruz. 

Ulaştırma ve Bayındırlık bakanlıklarıyle yapmış 
olduğumuz temaslar neticesinde, bu bakanlıkların da 
bu feribot işinin kendilerini ilgilendirmediğini öğren
miş bulunuyoruz. Bu kadar hayatî bir önem taşıyan 
bir amme hizmetinia ciddiye alınmamasının üzüntü
sü içindeyiz. Geri kalmış yörelere amme hizmeti ge

tirmek suç ise, bir diyeceğimiz yoktur; değilse, yu
karıda arz ettiğim hususlar nedeniyle gerek Bayın
dırlık Bakanlığı ve gerek Ulaştırma Bakanlığı ve 
Devlet Su İşlerince bu işin bir an evvel ele alınıp, fe
ribot meselesinin halledilmesini Yüce Meclis huzu
runda arz eder, saygılarımı sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
Güneydoğu Bölgesinde yaptığı inceleme gezisi sonu
cunda tespit ettiği bazı aksaklıklar ve asayişsizlik ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Güneydoğu illerimizde yaptığım 
bir gezide, bazı soygunların olduğunu, transit ticaret 
arabalarının taşlandığını izlemiş bulunuyorum.» di
yerek bu hususta Hükümeti uyarmak üzere, gündem 
dışı konuşma isteyen Sayın Mustafa Güneş'e söz ve
riyorum. Buyurun efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, 14 Nisan - 24 Nisan ta
rihleri arasında Güneydoğu illerimizden Gaziantep, 
Urfa ve Mardin'de bir inceleme gezisi yapmıştım. 
Bu gezim sırasında Urfa'nın Birecik, Siverek ilçeleri 
ile, Mardin'in Kızıltepe, Midyat, Cizre ve Sik>pi il
çelerine de uğradım. 

Sayın milletvekilleri, gördüğüm manzara ve edin
diğim intiba şöyledir: 

Bilhassa Urfa'nın topraksız halkı arasında, Sayın 
Demirel Hükümetinin güvenoyu almasıyle toprak re
formunun bundan böyle yapılamayacağı ve faaliye
tinin durdurulacağı kanaat ve söylentileri yaygınlaş
mıştır. Fakir halk, korku ve üzüntü içerisindedir. 
Yine Demirel Hükümetinin güvenoyu almasıyle, azılı 
toprak ağalarında da aynı kanaat uyanarak, bilhassa 
topraksız köy halkına karşı şiddet ve baskı artmıştır. 
Halk, toprak ağaları tarafından dövülmenin, kovul
manın ve belki de öldürülmenin endişesi içerisinde
dir. 

Değerli milletvekilleri; Hakkâri sınırlarına yakla
şık bu kentlerin köylerinde yaptığım bu incelemede, 
gerçekten bu illerimize bağlı köylerin birçoğu mağara 
devrini yaşamakta ve köylüler ağalar tarafından bi
rer köle olarak görülmektedir. Şayet Hükümet, bu 
bölgelerde toprak reformunu durdurur veya gecik-
tirirse, bilhassa Urfa ve Mardin köyleri, ağaları tara
fından muhacir edilir, bu nedenle de müessif olaylar 
doğar. Hele Mardin ilimize bağlı köy ve Hecelerimi
zin durumu daha da acıklıdır. Şöyle ki: Birçok köye 
ve hatta bazı ilçelere gitmek, ulaşım bakımından çok 
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güçlükler yaratıyor. Yol yok, su yok, ışık yok, açık
çası hayat yoktur bu yörelerde. 

Gezim ve incelemelerim sırasında, halkla konuş
tum. Urfa ve Mardin halkı Devletten çok şikâyet
çidir : Kendilerine millet gözüyle bakılmadığı, üvey 
evlât muamelesi edildiği kanaatindedirler. Bu, bir 
bakıma da doğrudur. Zira, Doğu ve Güneydoğu 
illerimize Devlet hizmeti çok az girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Urfa, Mardin, Hakkâri ve 
tümüyle Güneydoğu illerimizde mal ve can emni
yeti yok denecek kadar yetersizdir. Bazı güvenlik 
kuvvetlerimiz ve millî istihbarat mensuplarımızla 
görüştüm. Bu yetkililer bile, Güneydoğu'da can ve 
mal emniyetinin gerçekten bu bölgelerde endişe 
verici olduğunu, bugünkü kanunî müeyyidelerin ve 
uygulamaların yetersiz olduğunu ifade ediyorlar. 
Meselâ, Irak sınırlarından Arap ülkelerine geçmek
te olan turist ve transit ticaret arabalarının, Mar
din'i geçtikten sonra Irak sınırına gelinceye kadar 
köy çocukları tarafından devamlı taşlanmasından 
dolayı kiminin başı yarılmakta, kiminin kolu kırıl
makta, birçoğunun da arabalarının camlarının kı
rılmakta ve hatta bu yüzden birçok trafik kazası 
meydana gelerek çocuklar çiğnenmekte, bu surette 
mal ve can kaybına sebebiyet verilmekte olduğu 
yine turistler ve yetkililer tarafından ifade edilmek
tedir. 

Yabancı ülkelerden gelen turistlerin bu bölgeler
de güvenliği hiç yoktur, hatta bilhassa transit ti
caret arabalarına karşı sık sık soygunların olduğu 
vâkidir. Geceleri jandarma refaketinde yolculuk 
yapılmaktadır. Bu nedenle yabancı milletlere karşı 
ülkemiz kötü ve barbar olarak tanıtılmaktadır. 

Hükümet, Güneydoğu bölgesinde, bilhassa Mar
din ile Irak sınırı arasındaki transit yol güzergâ
hında gerekli güvenlik tedbirlerini alarak mal ve 
can emniyetini kesinlikle sağlamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakikanız kaldı 
efendim, 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Özellikle 
Hükümet, Güneydoğu bölgesinin kalkınmasına eko
nomik yönden öncelik tanımalı, ulaşım koşullarına 
eğilmeli, hiç zaman kaybetmeden toprak reformu 
hızlandırılmalıdır. Işık, yol, su sorunlarına önem ve
rilmeli ve bilhassa eğitim işleri önemle ele alınmalı
dır. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakikanız kaldı 
son cümlenizi rica edeceğim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Zaman geçirmek birçok tehlikeler yaratacaktır. 
Hükümeti uyarıyorum; Güneydoğu'da mal ve can 
güvenliğinin tam sağlanabilmesi için, bu yörelerde 
güvenlik kuvvetlerimizi güçlendirmek, gerekli em
niyet tdebirlerini almak lâzımdır. 

Ayrıca, Mardin ile Cizre, Silopi bölgesi gü
venlik görevlileri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı men
suplarının tam ve başarılı bir anlayış içinde görev 
yapmakta olduklarından memnunluk duydum; yük
sek huzurlarınızda teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, hele şu günlerde Toprak ve 
Tarım Müsteşarı Sayın Kendir'in Cephe Hüküme
tince sebepsiz olarak görevden alınması; ümidini, 
verilecek birkaç toprağa bağlayan Urfa köylüsünü 
tamamen ümitsizliğe düşürmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bağlayın cümlenizi 
lütfen, çok rica ederim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Demirel Hükümeti, eskiden bu yana uyguladığı 
memur kıyımı metodu ve alışkanlığı ile toprak ağa
larına ve sömürücü sermaye çevrelerine taviz ve 
güvenlik vermiştir. Urfa ve Mardin ağaları - basın
da izlediğiniz gibi - topraksız köy halkına akla gel
meyen zulümleri yaparak köyden göçürmek, kaçır
mak yolunu tutmuşlardır; köylü perişan edilmiştir, 
mal ve can kaybı kuşkusuna düşürülmüştür. 

Bu nedenle, Hükümetin zaman geçirmeden bu 
toprak reformu yapma işini devam ettirmesini tav
siye eder, tümünüze saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Tütün üreticileri ve Samsun bölgesini ilgilendi

ren mahsuller hususunda acil tedbirler alınması 
hakkında gündem dışı söz isteyen Sayın îrfan Yan-
kutan.. Burada mı efendim? Yok. 

3. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Hükümet programı ve Güneydoğu illerinin 
kalkınmasına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Celâlettin Ezman bu
rada mı efendim? 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Buradayım. 

BAŞKAN —Hükümet programı ve Güneydoğu 
illerimizin kalkınması hakkında, buyurun. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa
yın Başkan, Sayın milletvekilleri; 
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Dörtlü Koalisyon Hükümeti programında «Do
ğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin ve bütün geliş
meye muhtaç yurt bölgelerinin kalkınması için etkili 
tedbirler alınacağı ve bu bölgelerin kalkınmasını hız
landırmak amacı ile özel planlar hazırlamaya karar
lıyız.» denmektedir. Bu programın altında 4 partinin 
ve 4 parti liderinin imzası mevcuttur; 4 parti liderinin 
taahhüdü altındadır bu program. Doğulu bir millet
vekili olarak programa böyle bir bölümün konmuş 
olması, bana memnuniyet ve sevinç vermiştir. 

Yalnız ne var ki; bugüne kadar buna benzer bir
çok defalar taahhütlerde bulunulmuş fakat tatbikata 
ve neticelere gidilmemiştir. Şimdi yeni Hükümetimi
zi dikkatle gözlüyoruz. Acaba bu taahhüt üzerinde 
duracak mıdır? Yoksa bundan evvelki zamanlarda 
olduğu gibi bu taahhütde sadece programın sayfala
rında, sadece laf ve edebiyatta mı kalacaktır? Bunu 
şimdi izliyor ve üzerinde dikkatimizi toplamış bulu
nuyoruz, 

Geçmişteki hatalı ekonomik ve siyasal tutum Do
ğu ve Güneydoğu Anadoluyu bugünkü hazin, muh
taç ve yoksul durumunda bırakmıştır. Bu bölgeler 
aslında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, dün
yanın uzak kutup bölgeleri değildir; varılması im
kânsız olan kutup bölgeleri değildir, bundan yüz se
ne önce yamyamların barındığı Orta Afrika bölgele
ri değildir, Rusya'nın donlarla, karlarla örtülü step
leri değildir. Kaldı ki, bugün Rusya'nın karlı stepleri 
imar ve iskân edilmiştir. Kaldı ki, bugün Filistin'in 
çölü imar ve iskân edilmiştir. Kaldı ki, bugün Orta 
Afrika'nın bundan yüz sene önce sadece yamyamla
rın barındığı o bölgeleri dahi medeniyete açılmıştır, 
imara açılmıştır; fakat bizim Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgemiz maalesef hâlâ hudâyî - nâbit im-
kânlarıyle başbaşa bırakılmıştır. 

Buralar tarih boyunca büyük devletlerin, büyük 
medeniyetlerin kurulduğu bölgelerdir. Yukarı Mezo
potamya, Aşağı Mezopotamya ile beraber tarihte me
deniyete beşik olmuştur. Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'nun pek çok bölümü tarihin bu zengin Mezo
potamya bölgesine isabet etmektedir. Burada Hitit, 
Asur, Selçuk medeniyetleri kurulmuştur. Bugün yolsuz 
olan bu bölgede birçok devletin tebaası at koşturmuş, 
büyük şehirler kurmuşlardı: fakat maalesef 20 nci yüz
yılda bu bölgedeki yollar işlemez halde, köyler yolsuz, 
şehirler ise bakımsızdır. 

Her zaman söylediğim gibi, misal olarak Bingöl'ü 
göstermek gerekirse, Bingöl'ün 330 tana köyünün 

300'üne Mayıs ayı sonunda bile motorlu vasıta gideme-
mektedir, girememektedir. Aym şekilde, Bingöl'ün hiç
bir köyünde elektrik mevcut değildir. Halbuki buralar 
büyük hidroelektrik potansiyelin mevcut olduğu yö
relerdir. Yalnız Aşağı Fırat havzası 20 milyar Kw/h 
hidroelektrik enerji verecek güçtedir; fakat ne hazin
dir ki, bütün köyleri elektriksizdir. Şehirlerde de kâ
fi derecede elektrik mevcut değildir. 

Öncelikle altyapı hizmetleri çok kısa zamanda ta
mamlanmalıdır. Bu hususta daha fazla gecikilemez. 
Sayın Erbakan bir - iki vesileyle, bizim geri kalmış 
bölgelerimizdeki her ilimizde bir - iki tane fabrika 
açılacağını ifade buyurmuşlardı. Ben Doğulu bir mil
letvekili olarak bu sözü asla hafife almam ve yabana 
atmam; ama aslında noksandır. Her ilimizde bir - iki 
tane fabrika, ancak bugün îçin bahis konusu olabilir. 
Bizim istediğimiz ve beklediğimiz, pek çok fabrika 
açılmalıdır ki, buranın işsiz insanları işe fakir insanları 
imkânlara kavuşsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Ezman, bir dakikanız kalmış
tır efendim. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Komşularımız îran, Kafkasya ve Irak büyük bir hızla 
ilerleme yoluna girmişlerdir ve ekonomik bakımdan 
bizim bu bölgelerimizin üst düzeyine ulaşma yolun
dadırlar. 

Daha fazla bekleyemeyiz. Aksi halde bu bölgele
rimiz, etrafına nazaran, her zaman söylediğim gibi, 
bir gerilik adası halinde kalacaktır. 

Yeni Hükümetimizin inandırıcı olması için; dedik
leri, imzaladıkları programın yerini bulması için der
hal faaliyete geçmesi, daha fazla gecikilmemesi lâ
zım, Tarım sahasında, hayvancılık sahasında, sulama 
ve yol yapımları hususunda derhal ek program ve ek 
finansmana başvurulsun ki, inanalım, bunun yerde 
kalmayacağı ümidine kapılalım. 

BAŞKAN — Sayın Ezman, vaktiniz dolmuştur 
efendim. Lütfen bağlayın. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Dört liderin, program ve taahhütlerinde samimî ol
malarını temenni ediyorum. Gerçek vatan sevgisi ve 
gerçek milliyetçilik bunu icap ettirir. Aksi halde, hal
kımızın hükümetlere itimadı bir kere daha - bilhassa 
bölge halkının itimadı - sarsıntı geçirecektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman. 
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B) TEZKERELER VE 

1. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu 
Üyesi Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un çekilmesi 
ile boşalan üyeliğe İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın aday gösterilmiş olduğuna dair Başkanlık tez
keresi. (5/30) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın sunuşları vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzen

lenmesi hakkında 370 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz konusu edilen 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 

i 

geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayış: 159) 

2. — Gündemin 1 nci, 2 nci, 5 nci, 11 nci ve 13 
ncü sıralarında yer alan (1/135), (1/136, 2/25, 2/187, 
2/199), (2/55, 2/65, 2/79, 2/111. 2/112). (1/173) ve 
(1/143) esas^ numaralı kanun tasarı ve tekliflerinin 
geri verilmesine dair Plan Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (3/402) 

BAŞKAN — Gündemdeki, kanun tasarı ve tek-
liflerinin görüşmelerine başlıyoruz. Gündemin 1 nci, 
2 nci, 5 nci, 11 nci ve 13 ncü sıralarındaki kanun 
tasarı ve tekliflerinin Komisyona geri verilmesine 
dair Plan Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinini 20 . 5 . 1975 tarihli gündemi

nin «Kanun tasarı ve teklifleri ile Komisyonlardan 
gelen diğer işler» bölümünün 1 nci sırasındaki 854 
sayılı Deniz • iş Kanununun 20 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun tasarısı (1/135) (S. Sa
yısı: 65), 2 nci sırasındaki 1475 sayılı îş Kanununun 

ÖNERGELER. 

ve 1 nci madde hükmü uyarınca Millet Meclisinin 
18 . 3 . 1975 tarihli 53 ncü Birleşiminde okunup Yü
ce Meclisin bilgisine sunulan, Kuzey Atlantik Assamb
lesi Türk Grupu Üyesi; Adalet Partisi Çankırı Mil
letvekili Sayın Nurettin Ok'un Hükümette görev al
ması nedeniyle, yerine İsparta Milletvekili Sayın Dok
tor Ali İhsan Balım; Adalet Partisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Müşterek Grupunca aday olarak göste
rilmiştir. Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

BAŞKAN — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacı ile Millî Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkındaki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının açık oylama
sı yapılacaktır. Açık oy kutusu sıralar arasında dolaş
tırılıp sonradan kürsü önüne bırakılacaktır. 

14 ve 24 ncü maddeleri ile, 98 nci maddesinin VII 
nci bendinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66), 

Gündemin 5 nci sırasındaki İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak-
kıda kanun teklifi (2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112) 
(S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci Ek) 

Gündemin 11 nci sırasında bulunan 17 Tem
muz 1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/173) (S. Sayısı: 94), 

Gündemin 13 ncü sırasında bulunan, Atatürk Or
man Çiftliği arazisinin 167 dönüm 500 m2 lik kıs
mının Ankara Belediyesince satın alınması hakkında 
kanun tasarısının, (1/143) (S. Sayısı: 108)in, tçtü-

VI, — OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER(Devam) 
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züğünün 89 ncu maddesi uyarınca Komisyonumuza 
geri alınmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Plan Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Üye 
Ankara 

H. Turgut Toker 

Üye 
İstanbul 

Mustafa Parlar 

Üye 
Malatya 

Hakkı Gökçe 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Manisa 

Gündüz Sevilgen 

Üye 
Sivas 

(Muhalifim) 
Ahmet Durakoğlu 

Sözcü 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğlu 

Üye 
İstanbul 

(Muhalifim) 
A. Nejat Ölçen 

Üye 
Kocaeli 

Sedat Akay 

Üye 
Malatya 

Ahmet Karaaslan 

Üye 
Samsun 

Doğan Kitaplı 

Üye 
Tekirdağ 

(Muhalifim) 
Yılmaz Alpaslan 

Üye 
Trabzon 

Ömer Çakıroğlu 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değişik
liğine dair kanun burada kabul edilmiş, Senato'ya 
gitmiş, Senatoda değişiklik yapılmış buraya gelmiştir. 
Komisyon 89 ncu maddeye göre geriye alamaz. 
Çünkü Senatodan dönenler Anayasa'nın 92 nci 
maddesine göre muamele görürler. Burada bir zühul 
vardır. Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, teker teker arz edeceğim. 
Sırası geldiği zaman mütalaanızı alacağım efendim. 

Birinci isteği okuyorum: 

854 sayılı Deniz - İş Kanununun 20 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısını Komis
yon geri istemektedir. Komisyonun isteğini kabul 
edenler. Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir ve Ko
misyona gönderilmiştir. 

İkinci sırada istenen: 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci 
bendinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İşçinin kıdem 
tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılmasına; Ada
na Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul milletvekili Engin 
Ünsal'ın 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
Komisyon tarafından geri istenmektedir. 

Komisyon teklifini Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) 
sayın Başkan. 

Oylayamazsınız 

BAŞKAN — Umumî Heyetin arzusuna göre 
efendim. Geri vereceğiz; çünkü gündeme girmiş bir 
maddedir, gündeme girmiş olan maddeler Umumî 
Heyetin tasvibi ile verilir. 

Üçüncü teklif: 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 3 arka

daşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı 
Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkra
sının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 32 arkadaşının, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 sayılı 
Orman Kanunun 1744' sayılı Kanunla değiştirilmiş, 
olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkralarının 
değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Orman 
Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Kanunla 
değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 20.6.1973 
tarihi ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü mad
de (A) fıkrası, (c) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
lere dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
buradan konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Evet efendim, zaten mevzu üzerin
de konuşma açmıyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Zaten müzakere 
açılmaz, biliyorum. 

BAŞKAN — Mütalaanızı aldık efendim. 

211 -
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Anayasanın 92 nci maddesine göre muamele görür 
bu Kanun. Anayasanın 92 nci maddesi dururken, 
Tüzüğün 89 ncu maddesine göre muamele görmez. 
Çünkü, Anayasanın 92 nci maddesi şöyle der: 

«Millet Meclisinde kabul edilen metin, Cumhu
riyet Senatosunca değişiklik yapılmadan kabul edi
lirse, bu metin kanunlaşır» fıkra 3. 

4. ncü fıkra: «Cumhuriyet Senatosu, kendisine ge
len metni değiştirerek kabul ederse, Millet Meclisinin 
bu değişikliği benimsemesi halinde metin kanunla
şır». 

Şimdi bu nedenle, bu kanunun birçok maddeleri 
kabul edilmiş, kanunlaşmış Sayın Başkan. Çünkü, 
burada kabul edilmiş, aynen Senatoda da kabul edil
miş. Binaenaleyh; burada bir fıkrası değişmiş. Ana
yasanın 92 nci maddesine göre bu kanunun benimse
nip benimsenmemesini oya koyacaksınız. Mesele bu. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon istemektedir. 
Başkanlığın görüşü de Komisyonun isteyebileceği 
merkezindedir. Bu bakımdan, oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Oylayamazsınız 
Sayın Başkan. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan bir 
hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Oylanacak efendim, oylanacak ve 
oyları sayacağım, müsaade edin. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından «Oylayamazsınız» sesleri). 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Oylayamazsınız, 
komisyona geri verilir. 

BAŞKAN — Efendim lütfen, kabul etmeyenleri 
sayalım ondan sonra. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

Umumî Heyetin tasvibini alarak komisyona iade 
ediyoruz efendim. Gündeme geçmiş bir madde oldu
ğu için. (A. P. ve C. H. P. sıralarından «Oylayamaz
sınız» sesleri). 

Efendim tekrar kabul edenleri rica edeceğim, lüt
fen işaret buyurunuz. Oylamaya yeniden geçiyoruz 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Oylayamazsınız Sa
yın Başkan. Çünkü bakın gayet katî hükümdür. «Ko
misyona geri verilir» diyor. 

BAŞKAN — Efendim, «geri verilmesi Umumî 
Heyete arz edilir» diyor. Umumî Heyetin tasvibin
den çıkacak efendim. 

Bir dakika, hükmü okuyorum efendim : 
«Bu tasarı ve teklifler gündeme almmışlarsa geri 

alınmaları için Genel Kurulun karar vermesi gere
kir», 

76 ncı maddenin 2 nci fıkrasında da, gündeme 
alınmış olan bu maddenin geri verilmesi, oya arz edil
mesi.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — 89 ncu maddeyi bir 
okuyun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Kabul edenler... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ama efendim yan
lış. Bir usulî hata var. 

BAŞKAN — Efendim, usulî olarak gündeme alın
mış mı bu madde? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, yanlış 
ama. 

BAŞKAN — Bu mevzuda görüşme yok efendim. 
Efendim, Divanda bir üye noksanlığı vardır.. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sayın Başkanım, te
lefon edelim de bütün üyeler de gelsin. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başka
nım, Meclisi nasıl açtınız? 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın son anda 
bir hastası çıkmış, telefonla çağırmışlar. Yerine di
ğer arkadaşımızı çağırdık, gelmemiştir. Bu oylamaya 
geçtiğimiz anda da bize haber verilmiş ve bu haber 
üzerine de Adalet Partisinden Sayın Mehdi Keskin'i 
veya Sayın Enver Akova'yı Divana rica ediyoruz. 

Sayın Mehdi Keskin?.. Yok. 
Sayın Enver Akova?.. (A. P. sıralarından, «Geli

yor» sesleri). (Divan Üyesi Enver Akova Başkanlık 
Divanındaki yerini aldı). 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova Divandaki yeri
ni almıştır efendim. 

Komisyonun geri isteme teklifini kabul edenler 
lütfen işaret etsinler efendim... Kabul etmeyenler... 

Divan üyeleri arasında ihtilâf vardır efendim. Aya
ğa kalkmak suretiyle yeniden oylamaya geçiyoruz. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... 
kabul etmeyenler... Lütfen sıralara girelim efen
dim. 

Komisyonun istek teklifi reddedilmiştir efen
dim. 
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ÎNDA GÖRÜŞMELER V. — USUL HAKKİ 

1. — İçtüzüğün 76 ncı maddesinin uygulanması 
hakkında, 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usul hakkında bir itirazım var: İfade buyur
duğunuz tarzda Meclis Başkanlık Divanı gerekli şe
kilde teşekkül etmediği için, bundan önce yaptı
ğınız, 854 sayılı Deniz İş Yasası ile, 2 nci madde
deki 1475 sayılı İş Kanununu ilgilendiren raporlar 
hakkındaki oylama, şimdi Başkanlık Divanı tam 
teşekkül ettiği için yeniden yapılmalıdır; teklif edi
yorum. (A. P. sıralarından «Olur mu öyle şey?» ses
leri) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Oylanmış 
bir şey; olmaz. 

OĞUZ AYĞÜN (Ankara) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (tstanbul) — Sayın Baş
kan, Divan hukuken yeni teşekkül etmiştir. Ondan 
önceki teşekkülü eksiktir, işlemleri keenlemyekûn-
dur. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Şu anakadar yapılmış olan oylamalar, Baş
kanlığın bir usul hatasından dolayı ifa edilmiştir. 
Şöyle ki : Sayın Başkanlık, 76 ncı maddeye istina
den oylama yaptığını ifade etmiştir. Müsaade bu-
yurulursa 76 ncı maddeyi okuyalım: «Madde 76 
Hükümet veya teklif sahibi, verilen kanun tasarısı 
veya tekliflerini, gündeme alınmadan evvel, Genel 
Kurula bilgi verilmek şartıyle geri alabilirler. 
Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini di
ğer bir üye veya esas komisyon üzerlerine alırlar
sa görüşmeye devam olunur. Bu tasarı ve teklifleri 
gündeme almmışlarsa, geri alınmaları için Genel 
Kurulun karar vermesi gerekir». 

Yani, bir tasarı veya teklifin Meclis gündemin
den tamamen çekilmesi için ne gibi şart lâzım gel
diğini ve ne şekilde benimseneceğini ifade eden bir 
maddedir bu. 

Şimdi, bizim burada yaptığımız işlem, bu mad
deyle katiyen alâkalı değildir. Madde, 89, bizim bu
rada yaptığımız işlemin tatbik edilmesi icabeden 
maddesidir. Onu okuyalım: «Esas Komisyon...» Ne
dir burada esas Komisyon? Plan ve Bütçe Komis
yonudur. «Esas Komisyon veya Hükümet, tasarı ve
ya teklifin tümünün, belli bir veya birkaç madde

sinin Komisyona geri verilmesini bir defaya mahsus 
olmak üzere isteyebilir...» 

Dikkat buyurulursa, «Bir defaya mahsus olmak 
üzere isteyebilir» diyor. Diğer maddeden farkı ne
rede? Öbüründe, tamamen geri çekmeyi hedef alı
yor; burada ise, bir defaya mahsus olmak üzere ge
ri çekmeyi hedef alıyor. Devam edelim : «... Bu is
tem, görüşülmeksizin yerine getirilir. Tasarı veya 
teklifin tümü geri istenmişse, tasarı veya teklif 
hakkında verilen bütün önergeler esas komisyona 
verilir. Tasarı veya teklifin belli bir veya birkaç 
maddesi geri istenmişse, o madde veya maddeler hak
kındaki önergeler esas komisyona verilir». 

Dikkat buyurulursa, «Oylanır» demiyor, «verile
bilir» demiyor, kati bir hüküm getirmiş, «verilir» 
diyor. Yani, bir mesele müzakere edilmeden önce, 
esas komisyon veya Hükümet - ki burada esas 
komisyon bu görevi yapmaktadır - bir defaya mah
sus olmak üzere, bu meseleyi bir kere daha tezek
kür etmek için, Hükümeti de bilgili kılmak için ge
ri istiyor. 

Şimdi, Komisyonun 89 ncu maddeye giren, böy
lesine fevkalâde iyi niyetle ve maddenin hükmüne 
dayanarak yapmış olduğu bir teklifi burada sa
dece Genel Kurulun bilgisine sunulmasından iba
ret olan bir işlemi, muhterem Başkanlık, nedendir 
bilmiyorum; ama hiç alâkası olmayan ve tamamen 
geri alınmasını hedef alan bir başka maddenin içi
ne sokmuştur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kanunlar Müdü
ründe kabahat. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Binaenaleyh, 89 
ncu maddenin tatbikini 76 ncı madde hakkında ya
pılan işlemin hatalı olduğunu saygı ile Yüce He
yetinize arz ve ifade ederim efendim. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Bu mevzuda Başkanlığın tutumunun aleyhinde 

konuşma olmuştur. Lehinde de konuşmak isteyen 
var mı?... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kanunlar Dairesi 
Müdürü sizi yanıltıyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; komisyonlar, Millte Meclisi
ne niyabeten vazife görür Bütçe ve Pan Komisyo-
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nu ve Meclis Başkanlığınca işlerin havale edilmiş 
olduğu komisyonlar bu vazifeyi görmüştür. 

6831 sayılı Kanunun 34 ncü maddesine müte
dair olan değişiklik, Büyük Millet Meclisinde kabul 
edilmiş, Senatoya gitmiştir. Senatoda yapılan de
ğişiklik ile buraya gelmiştir. Artık - ister, Tüzüğün 
76 ncı maddesi olsun, ister 89 ncu maddesi olsun -
bu konuda komisyon karar almaz. Komisyon ka
rar almaz; neden? O maddeler görüşülürken bura
da muamele görür ki, bu görüşülmesi mevzuubahis 
olan 6831 sayılı Kanunun 34 ncü maddesindeki de
ğişiklik teklifi böyle değildir; doğrudan doğruya, 
Anayasanın 92 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü fık
ralarına göre muamele görür. 

Senato bizim burada kabul ettiğimiz şekli benim
sememiş, bir tashih ile geri gelmiştir. 

Burada, biz onu ya benimseyeceğiz, ya benimse
meyeceğiz. Benimsediğimiz takdirde kanunlaşmış 
olur; benimsemediğimiz takdirde, Millet Meclisi ve 
Senatodan doğrudan doğruya yeni bir komisyon ku
rulur ve böyle muamele görür. 

Anayasanın maddesi dururken, yeni tüzükte bu
lunan değişiklikle muamele görülmez. 

İsterseniz gelecek sene de değiştirin; değiştirirse
niz bile, bu Anayasa maddesi değişmedikçe, tasarı 
veya teklifler Senatodan geri geldiği takdirde, 92 nci 
madde bulunan hükümlere göre muamele görür. Ama 
biz ne yapıyoruz? Bütçe ve Plan Komisyonu 89'a 
göre geri verilmesini istiyor ve biz de buna uyaca
ğız. Bu mümkün değildir ki. Burada, görüşülme pro
sedürü 92 nci maddeye göre yürümektedir. Aksi tak
dirde, başka muamele yapılması mümkün değildir. 

Onun için bu beyanda bulundum. 
Saygılarımı sunarım Sayın Başkanım. (C. H. P. 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir arkadaşımız aleyhte 
konuştu. İki aleyhte, iki lehte. Buyurun efendim. 
(C. H. P. sıralarından «Oylandı bitti efendim» sesle
ri) 

Hayır efendim, şimdi bir meseleyi hallediyoruz; 
burada oylanan meseleyi değil efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Bir meseleyi hal
letmemiz lâzım. 

Tüzüğün sarih hükmü karşısında, Başkanın baş
ka türlü hareket etmesi mümkün değildir. Onun 
için aleyhinde söz aldım. 

Başkan iki şeyi karıştırıyor. Demin sayın sözcü
nün söylediği gibi, 1 nci tekliften vazgeçmek, tasarı
dan vazgeçmek. 76 ncı maddede, «Şayet» diyor İç
tüzük, «Bir başkası tekabbül ederse geri dahi ala
maz». O ayrı şeydir. 

Burada, komisyonun geri istemesi bahis konusu. 
Onu da şarta bağlamış; «Komisyon ve Hükümet, 
görüşülmekte olan teklif ve tasarıları bir defa geri 
isteyebilir».' Bir defa demek, «geri isteyebilir» de.-
mek, tekrar buraya geleceğini de ifade ediyor; ya
ni, vazgeçmek bahis konusu değil. 

O bakımdan ve de şimdiye kadar - anlayama
dım Sayın Başkanın bu tatbikatını - müzakerelerde, 
bundan önceki tatbikatta, komisyonun geri isteme 
talepleri hemen yerine getirilirdi, oylama diye bir 
şey bahis konusu olmazdı, olmaması da lâzım za
ten içtüzüğe göre. İçtüzük sarih söylüyor, gayet sa
rih: «Bir defaya mahsus olmak üzere, komisyon, 
maddelerden bir kısmını veya tasarının veya tek
lifin tamamını geri isteyebilir ve geri istediği tak
dirde de, o maddelerde veya tasarının tümüne ait 
önergeler de komisyona iade edilir». «Görüşmesiz» 
tabiri vardır ve «Verilebilir» değil, «Verilir» tabiri 
vardır. 76 ncı maddedeki gibi düşünse idi İçtüzük, o 
zaman, «Genel Kurulun reyleriyle geri verilir» ta
birini koyardı; koymadığına göre, Başkanın buraya 
kadar yaptığı tatbikat usule tamamiyle aykırıdır. 

Oylamadan, komisyonun kararına göre bu tasa
rıları geri vermesi gerekir. 

Sayın Ahmet Şener'in, özel olarak Senatodan dön
mesi sebebiyle, Anayasanın 92 nci maddesine istinat 
ettirdiği durum, bir ayrı durum değildir. Kanun, ay
nı şekilde komisyonlarda müzakere edilir; şu var ki, 
birisinde değiştirme hakkı vardır, öbüründe kabul et
me veya etmeme hakkı vardır. Arada komisyon mü
zakeresi bakımından değişiklik yoktur. 

Saygılar sunarım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kaç kişiye lehte, kaç kişiye aleyhte söz vermek 
gerekir? 

BAŞKAN — İki lehte, iki aleyhte efendim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Ama sizin bonkör
lüğünüze yakışmaz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar Meclisi
mizde bu şekilde tatbikat olmuş ve ona göre oyla
ma yapılmıştır. 

Şimdi burada, «Bu istem görüşülmeksizin yerine 
getirilir» deniyor. Görüşülmeden yerine getirilmesi 
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için de, Meclisin tasvibinin alınmasını anlamakta
yız. «Tasvip alındıktan sonra yerine getirilir» diyo
ruz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — O zaman 16 ncı 
maddede öbürünü dememesi lâzım. 76 ncı madde
de, «Genel Kurulun reyleri alınır» dediğine göre, 
demek ki, burada onun aksini düşünüyor. 

BAŞKAN — Buna ait 12 sayılı Kararnamede ay
nı tatbikat yapılmıştır efendim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, on
lar sizi yanıltıyor. 

BAŞKAN — Bakın efendim, zabıtlardan okuyo
rum: «Efendim, Komisyonun arz ettiği gerekçe ile, 
maddelerin Komisyona verilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir». Bu da tutanaktan geliyor efen
dim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — İkinci iade 
o Sayın Başkan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sizi yanıltıyorlar. 
BAŞKAN — 89 ncu maddeyi bu şekilde, «Yerine 

getirilir» hükmünü, Umumî Heyetin tasvibini ala
rak yerine getirdiğimizi ifade ediyorum efendim. 
Bu şekilde tatbikatımıza devam edeceğiz. 

DOĞAN KtTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
Komisyon oraya oturmazsa, müzakere yapabilecek 
misiniz? 

BAŞKAN — Başlayamayız efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Öyle ise, Ko
misyonun da en azından, hakkı vardır; en azından, 
bu mantığı yürütmek lâzım. 

BAŞKAN — Müzakereler başlarken Komisyonu 
arayacağız efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (DEVAM) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (DEVAM) 

2. — Gündemin 1 nci, 2 nci, 5 nci, 11 nci ve 13 
ncü sıralarında yer alan (1/135), (1/136) 2/25, 2/187, 
2/199), (2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112) (1/173) ve 
(1/143) esas numaralı kanun tasarısı ve tekliflerinin ge
ri verilmesine dair Plan Komisyonu Başkanlığı tezke
resi (3/402) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığı tezkeresi ile 
geri istenen gündemin 11 nci maddesindeki metni 
okutuyorum efendim. 

«11.— 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Türki
ye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması 
hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu 
(1/173) (S. Sayısı: 94)» 

BAŞKAN — Gündemin 11 nci sırasında bulu
nan tasarıyı geri isteme teklifini oylarınıza arz ediyo
rum Kabul edenler.. «A. P. sıralarından «Neyi Sayın 
Başkan?» sesleri) Geri isteme teklifi. Kabul etmeyen
ler. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, oy: 

lanmaz. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

Komisyonun takdirini soluyorum. Yanlış tatbikatı
nızı niye bize tasdik ettiriyorsunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oylayamazsınız Sa
yın Başkan, Tüzük sarih efendim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul edilmemiştir efendim. 
Gündemin 13 ncü maddesindeki geri istenen met

ni okutuyorum. 
«75. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö

nüm 500 m2'lik kısmının Ankara Belediyesince Satıl
ması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108h 

BAŞKAN — Komisyona geri verilmesini kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. Ko
misyona geri verilmiyor efendim. 

Bir öncelik önergesi vardır, okutuyorum. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Baş

kan, kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili gündem husu
sunda 1 ve 2 nci sırada.. 

BAŞKAN — Efendim, onlar oylanmış ve geri ve
rilmiştir. Divana o anda itirazınız olsaydı, oylamaya 
geçilmeden evvel, yerine bakardık. Biz Divanı.. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
siz Divanın teşekkül etmediği. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. Lütfen, 
o mevzuu yeniden açmıyoruz efendim. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Biz nasıl 
fark ederiz efendim? Siz farkettiniz, biz ondan son
ra farkettik. 

BAŞKAN — Ben farketmedim. Yine sayın üyele
rin ikazı üzerine farkedildi efendim. 
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KENAN DURUKAN (Sakarya) — Efendim, siz 
sorumlusunuz, biz sorumlu değiliz ki. 

BAŞKAN — O Şekilde oylanmıştır, yeniden oy
lanmasına lüzum yok efendim. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Baş
kan, siz Divanda bir arkadaşın eksik olduğunu.. 

BAŞKAN — O arkadaşımız.. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Zapta geçirt

tiniz mi? 
BAŞKAN — Geçti efendim. 
Şimdi 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — O halde?. 
BAŞKAN — Müsaadenizi rica ederim. Sayın En-

veı Akova, Geleceğini daha evvel bize bildirdikleri 

için burada mı, değilmi hususunu tahkik etmek lü
zumunu hissetmedik. Biraz sonra, yerine oturup otur
madığını, gelip gelmediğini, o oylamada bulunmadığı
nı tespit etmemize zaten imkân da yoktu. Sayın üye
lerden böyle bir teklif de almadığımız için, oylamayı 
yaptık ve itirazsız olarak oyların neticesini aldık. 

Binaenaleyh, ayrıca, yeniden oylamaya dönmeye 
lüzum yok efendim ve bunlar da zapta geçti müsaa
denizle; bu konuşmalarımız da geçti efendim. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — İşlemin mual
lel olduğunu kabul etmeniz, gerekir. 

BAŞKAN — Biz bu şekilde bir işlem yapıldığını 
da zabıtlara geçirmiş olduk efendim. 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 saydı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının ay
lık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmında bulunan, 
1 4 . 7 . 1964 tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderile
cek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Üc
retleriyle Çeşitli İstihkakları Hakkında Kanunun 1 nci 
Maddesiyle İlişiği Cetvelin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısının; önemi, mahiyeti ve Kıbrıs'ta ağır 
görevler ve sorumluluklar taşıyan Türk Askerî Bir
likleri Mensuplarının aylıklarının günün koşullarına 
uygun olarak yükseltilmesi zorunluluğu dikkate alına
rak, Gündemdeki diğer bütün işlere takdimen, önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, yerindeler. 
Sayın Bakan veya Bakanlığı temsilen yetkili?. 

Bakanlığı temsilen yetkili sayın Albay Süleyman Alan 
buradalar. 

(1) 157 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
eklidir. 

Sayın Millî Savunma Bakanının teklifini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı, Kıbrıs'a gönderile
cek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Üc
retleriyle, Çeşitli istihkakları ve Birliğin Başka Gider
leri Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
Komisyonlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Raporun okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen? Grup adına, 
Sayın Osman Orhan Çaneri, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN ORHAN 
ÇANERİ (Çanakkale) — Sayın Başkan, Sayın Mil
letvekilleri; 

1960 senesinden evvel, Türkiye, Yunanistan ve 
Kıbrıs Devletleri arasında imzalanan Londra ve Zü-
rih ve Antlaşmalarına göre Kıbrıs'ta alay kuruluşun
da bir Türk birliği bulundurulmakta idi. Bu birliğimi
zin personeline verilecek aylık miktarının da, sözü 
geçen askerî tatbikat antlaşmasına göre, Kıbrıs Yu
nan birliğinde bulunan aynı rütbedeki personelin ay
lık miktarına eşit olması esası kabul, edilmekte ve bu 
esasa ve rütbelere göre saptanan aylık miktarı, 
14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine göre, ekli ve kanun içeriğinde bulunan cetvelde 
gösterilmekteydi. 500 sayılı Kanuna göre, maaşlar 
sterlin olarak hesaplanmaktaydı ve bu kendi içerliğin-
de 10 senedir uygulanmaktayken, koşullar değişmiş, 
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yaşama standardı % 33 artış kaydetmiş; bu artış, 
ekonomik koşulların dünya çapında değişmesi sonucu 
•% 50'ye kadar ulaşmıştır. Üstelik Türk parası, geçmiş 
hükümetler zamanında resmen ve sonra da para de
ğerinin düşüş kaydetmesi sonucu, gayrı resmî olarak 
devalüe edilmiş; dolayısıyle gerek ingiliz sterlini ve 
bilhassa Kıbrıs lirasının efektif değeri Türk parası
na nazaran yükselmiştir. 

Bu iç koşullar yanında, dünya piyasalarında be
lirgin fiyat artışları ve para değerlerinde düşüşler ve 
dünya ekonomisindeki pahalılık, Türkiye'de aylık ve 
ücretlerin yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. 1970 
te Türk parası devalüe edildiğinde, 1327 sayılı Kanun
dan sonra çıkarılan kanun gücündeki kararnamelerle, 
devlet memurları ve askerî personelin aylıkları yeni
den düzenlenmiştir. Bu şartlar, Kıbrıs'ta görevli Alay 
personelimizin geçimini çok güç duruma getirmiş; 
dolayısıyle, ayarlamaya gitme gereği kendiliğinden or
taya çıkmıştır. 

Ancak, 20 Temmuz 1974 sabahının erken saatle
rinde dünya'ya yeni bir Türk mucizesi daha gösterili
yordu. Gerçek milliyetçi insanların yönetiminde Türk 
Ordusu, tarihinde var olan kahramanlıklardan bir ye
nisini daha sergiliyordu. Zamanın Başbakan ve Hükü
meti kararlıydı. Meclis, milletinin gerçek temsilciliği
ni yaparak, Ordusunun süngüsü ile, kangrenleşmiş ya
rayı kesip atmak cesaretini, dünyanının egemen güç
lerine rağmen gösterdi. Cesur Başbakan Ecevit haş
haş savaşma giderken, bu savaşa da girmek cesaretini 
ortaya koydu. 

Sayın milletvekilleri, işte 20 Temmuz 1974 tarihin
den itibaren, Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle Kıbrıs'a 
çıkan Kahraman Ordumuzun mensupları da Kıbrıs' 
ta görev alınca,,500 sayılı Kanunda yer almayan bu 
personelimiz yönünden de gerekli değişiklik zorunlu -
hale geldi. 

Bu personelimize, 7/8742 sayılı ve 19 . 8 . 1974 
tarihli Kararname ile, 500 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine göre ve bu maddeye ilişik cetveldeki miktar
lar dikkate alınarak ödeme yapılmaktadır. Bu duru
mun dahi yasal hale getirilmesi gerekir, 

Bu itibarla, 1964 yılı koşullarına göre hazırlanan 
ve halen yürürlükte bulunan 500 sayılı Yasa ile aylık
larını alma durumunda kalan ve çok güç şartlarda gö
revlerini sürdürmeye çalışan Kıbrıstaki subay, assu-
bay, erbaş ve erlerin ve diğer devlet görevlilerinin ay
lıklarının günün koşullarına göre yükseltilmesi ve di
ğer bazı konulardaki noksanlıkların giderilmesi ama-
cıyle hazırlanan ve Yüce Meclise sunulan bu Kanun 

tasarısına, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, olumlu 
oy vereceğiz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaneri. 
Açık oylama işlemi devam etmektedir. Oylarını 

kullanmayan sayın üyelerin oylarını kullanmalarını 
rica ederim. 

MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Sayın Başkan, 
grup adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tayyar. 

A. P. GRURU ADINA MUSTAFA TAYYAR 
(Bursa) —> Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı, Kıbrıs'a gönderi
lecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücret
leriyle, çeşitli 'istihkakları ve birliğin başka gederleri 
hakkında Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine daif 
Kanun tasarısı hakkında, Adalet Partisi Millet Meclisi 
grupu adına görüşlerimizi bildirmek üzere huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Meclisi, 
Adalet Partisi Millet Meclisi grupu namına saygı ile 
selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, bu Kanunun esprisi nedir? 
Hepinizin hatırlayacağı üzere, 1959 senesinde Londra 
ve Zürih Andlaşmalarına göre, garantör devletler tara
fından Kıbrıs'ta 650 kişilik Yunan ve Türk kuvveti, 
alay kuvvetinde bir birliğin bulundurulmasına karar 
verilmişti. Bu Kanunun 15 nci maddesinin 6 ncı fıkra
sına göre, Kıbrıs'ta bulunan birliğin aynı rütbedeki 
yalnız subaylarına olan farkı verilmiştir. Ondan sonra 
Askerî Personel Kanununun değiştirilmesi üzerine, ay
lık rm'ktarın eşit olması esası kabul edilmiş, bu esas 
ve rütbelere göre, Sterlin olarak saptanan maaş mik
tarı 1 4 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderile
cek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücret
leriyle çeşitli istihkakları ve birliğin ba;ka giderleri 
hakkında Kanunun 1 nci maddesine ilişik cetvelde gös
terilmiş maaş miktarları ödenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 10 seneden beri uygulan
makta olan 500 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih ile, şimdiki hayat koşulları arasında 'büyük değişik-' 
likler meydana gelmiş ve böylelikle Kıbrıs'ta geç'im' 
indekslerine göre yaşama standardı en az % 33 ora
nında artış kaydetmiş bulunmaktadır. Bu süre içerisin
de Türk parası iki defa devalüe edilmiş, ingiliz Ster
lini ile Kıbrıs lirasının efektif değerlerinde Kıbrıs li
rası lehine bir farklılık ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; 
1964 yılı kurlarına göre ingiliz Sterlini 25, 27 00 Türk 
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lirası Siken bugün 33, 26.90 Türk ürası olmuştur. Kıb
rıs lirasının 38, 62.43 Türk. lirasına yükselmiş bulun
ması ve arada ingiliz Sterlinine göre 7, 99.90 lira bir 
f ar'k meydana getirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün dünya piyasala
rında belirgin bir şekilde kendini hissettiren fiyat 
artışları, para değerlerindeki düşülen indirim ve bu 
durumun doğal sonucu olarak hayat pahalılığı, üc
retlerin yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. 

1965 bütçesi dolayısıyle Devlet memurlarının 
aylıklarında yeniden düzeltmeler yapılmıştır. Aynı 
durum, Kıbrıs'ta bulunan asker ve sivil personel için 
de söz konusudur. Bugün, 1964 koşullarına göre ha
zırlanmış bulunan 500 sayılı Kanuna dayanılarak 
ödenmekte olunan aylıklarla geçim, çok güç şartlar
la sürdürülmektedir. Bu nedenle, aylıklarda bir ayar
lamaya gitmek zorunluluğu meydan* çıkmış bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 500 sayılı Kanun tasarısı
nın 1 nci maddesinin esası nedir? Kıbrıs'a gönderi
len ve Kıbrıs'ta bulunan Türk askerî birlikleri per
sonelinin aylıklarından; emekli keseneği, Ordu Yar
dımlaşma, personelin aylıklarındaki bu artış aidatı, 
gelir vergisi ve malî denge vergisi gibi kanunî kesin
tiler düşüldükten sonra artan kısım kendilerine ma
aş olarak ödenmektedir. Kanun tasarısının içerisin
de bulunan cetveller, her sınıf, rütbe, kıdem ve ka
demeye göre hazırlanmıştır. Evvelki cetvel yalnız, 
olara gönderilecek bir tuğgeneral rütbesine göre ha
zırlanmışken, bugün dünya şartlarının askerî strate
ji bakımından daima değişik hal almış bulunması, 
cetvellerin orgeneral, oramiral rütbesini de ihtiva et
mesini gerektirmiş ve cetveller buna göre hazırlan
mıştır. Ayrıca, assubaylıktan subaylığa yükselen or
du personelinin değerleri de buna göre hesap edil
miştir. Aynı zamanda, evvelce assubay çavuşun rüt
besi hesap edilerek tahsis edilmiş olan paranın, as-
subayların da bütün rütbelerinin kıdem ve kademe
leri hesabedilmek suretiyle yapılmış bulunması, vak
tiyle yapılan hatanın düzeltilmesine de yaramış bu
lunmaktadır. 

Maliye ve Millî Savunma Bakanlarının anlaşarak 
hazırlayacakları ve kanunun çıkışından üç ay sonra 
yürürlüğe girecek bir yönetmelik gereğince, Kıbrıs'ta 
bulunan personel yurt içindeki aylıklarını alamaya
cak. Kıbrıs'ta ödenecek miktardan gayrî istihkakla
rı transfer edilemeyecek ve Türkiye'de Türk parası 
olarak ödenecektir. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs Türk Askerî Birliği, 
Kıbrıs'ta bulunan, genel bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve 
döner sermayeli kuruluşlar personeline de yukarıda
ki fıkralarda yazılı usuller ve esaslar çerçevesi içeri
sinde, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununda belirtilen, aynı derece ve kademedeki aske
rî personel için bu kanunun ilişik cetvellerinde sap
tanan miktarlardaki aylık karşılığı ödeme yapılır. Bu 
ödemede, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci derecedeki Dev
let memurları, assubay çavuş derece ve kademede-
kilerin işlemlerini görürler. 

Kıbrıs Birliğinin yiyecek, giyecek, yakacak, do
natım ve tedavi gibi, sair her türlü giderlerinin tu
tarı ve satınalma işlemlerinin şekli, ödeme biçimleri 
ve birlikte istihdam edilmek üzere mahallen temin 
edilecek sivil personele verilecek ücretler dahil, Mil
lî Savunma, Maliye Bakanlarınca birlikte saptanacak 
olan ve toplanmış bulunan Millî Savunma ve Maliye 
Bakanlarının kararıyle bir yönetmelikle tespit edile
bilir. Bu maddenin kapsamına giren çeşitli konu
ların uygulanması ile ilgili hususlar, Millî Savunma 
ve Maliye Bakanlarınca, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç üç ay içinde çıkarılacak yö
netmelik gereğince yürürlüğe girer. Bu çıkışta, ya 
sterlin olarak paraları verilebilir veya anlaşma gere
ğince, Türk parası olarak ödenebilir. 

Sayın üyeler; Kıbrıs'ta bulunan personelin diğer 
istihkakları, tayın bedeli, hizmetleri tazminatı, iş ris
ki, işgüçlüğü, uçucu subayların uçuş tazminatı, aylık
tan sayılmayan hâkim ödenekleri, doğum yardımı, 
çocuk zammı ve sair gibi ödeneklerin Türkiye'de 
Türk parası olarak ödeneceği öngörülmektedir. 

Ayrıca, bu kanundan yararlanan personelin Türk 
askerî birliklerinde görevlendirilmesi ve Kıbrıs'ta 
bulunması ilkesi getirilmektedir. 

Saym milletvekilleri, assubay rütbelerinde, 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
77 nci maddesinin assubaylar için getirdiği yeni rüt
beler esas alınmakta ve evvelce gözden kaçmış bulu
nan kısımlar tashih edilmektedir. Aynı zamanda, de
rece ve kademe farkları, 500 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında, Kıbrıs'a gönderilen per
sonele transfer edilecek para miktarı belirtilmiş ve 
fakat kıdemlilik farkları için herhangi bir açıklama
da bulunulmamıştır. Bu yeni tasarı ile bu husus ber
taraf edilmiştir ve eski yönetmelik buna göre düzen
lenecektir. 

Cetvelin ek 1 nci maddesinde, orgeneral ve ora-
miralden, asteğmene kadar olanlara verilecek olan 
sterlin miktarı gösterilmiştir. Önünüzde mevcut bu-
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lunan kanun tasarısında bu miktarın ne kadar oldu
ğu, 33, 26.90'la çarpıldığı zaman çıkacak olan Türk 
parası miktarı ki, takriben bir orgenerale verilecek 
olan Türk parası miktarı 11 000 lirayı bulmaktadır. 

2 nci ek cetvelde, assubaylıktan subaylığa geçmiş 
olanlar için tablo mevcuttur; kademesine, kıdemine 
ve rütbesine göre tespit edilmiştir. 

3 ncü cetvelde, assubaylar için gösterilen tablo 
vardır; dördüncüsü de, uzman jandarmalar içindir. 

Hepinizin hatırlayacağı şekilde, Kıbrıs harekâtı, 
- amfibik harekât olarak - hava, deniz, kara birlikle
rinin müştereken meydana getirdikleri savaş, 20 nci 
Asrın süper yıldırım bir savaşı halinde cereyan et
miştir ve bu savaş içerisinde dış askerî âlem, hay
ranlıklarını da gizleyememişlerdir. Burada yapılmış 
bulunan harekât, son zamanın, ki Arap - İsrail Har
bi asrın süper yıldırım harbi olarak sayılan bir har
bi iken, bizim Kıbrıs harekâtı, onun da üstüne çık
mak suretiyle başarılmıştır. 

Askerî konulardaki en büyük güçlüğün bir çı
kartma harekâtı olduğunu sayın üyeler gayet iyi bi
lirler. Bir çıkartma harekâtında, karadan denizi aş
mak suretiyle, bir adaya gidişte ancak; kuvvetin yarı
sının imha edildiği nazarı itibara alınabilir. O mak
satla çıkış harekâtı üç kademede yapılır. 

Oraya bir tümen gidecekse, o tümenin birincisi 
adaya ayak basmış olur; ikinci tümen denizde hare
kete hazır, yani çıkışa hazır vaziyette bulunur; üçün
cü tümen de karada bindirilmeye hazır vaziyette bu
lunur. Çok şükür, sayın ordu mensuplarımız, şanlı 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz tarafından gayet iyi plan
lanarak, Deniz, Kara, Hava Kuvvetlerimizin başar
dığı harekât mükemmel icra edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tayyar, iki dakikanız var, 
lütfen toparlayınız. 

MUSTAFA TAYYAR '(Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, 2 nci madde ile 500 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ilişik cetveldeki başçavuş rütbeleri de 
tanzim edildikten sonra, tasarının geçici 1 nci mad
desinde belirtilen katsayının, 1975 malî yılı Bütçe 
Kanununda gösterildiği gibi 1975 malî yılında da 
bir olacağına dair hüküm getirilmiştir. 

Diğer bir hükümde de «Bu kanun hükümleri 
20 . 7 . 1974 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girmiştir.» denmekle, başarılı barış harekâtını yapan 
personel, morallerini takviye bakımından Yüce Mec
lis tarafından taltif edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, bugün 
ülkemizin içinde bulunduğu iç ve dış problemler ba-
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kımından Yüce Parlamentonun Kıbrıs Barış harekâ
tı için almış bulunduğu tarihî kararı, şanlı ecdadına 
yakışacak şekilde başarıyle sonuçlandıran kahraman 
Silâhlı Kuvvetlerimize bir kere daha şükranlarımızı 
arz eder, bu kanun tasarısına Adalet Partisi" Meclis 
Grupu olarak müspet oy vereceğimizi beyan eder, 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu olarak şanlı Si
lâhlı Kuvvetlerimizi saygı ile selâmlar, Yüce Heye
tinize saygılarımızı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tayyar. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Orhan 

Akkoyunlu, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
AKKOYUNLU (Gümüşhane) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönde
rilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve 
Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka 
Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir maddenin 
eklenmesine dair olan işbu kanun hakkında Millî Se
lâmet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bir vakıanın maddî 
olabildiği kadar manevî ehemmiyeti de vardır. Biz, 
sadece bir maddî vakıanın gerçekleştirilmesini değil, 
aynı zamanda bir şükran borcumuzu da eda etmek 
üzere bu kanunun yapılmış olduğuna inanıyoruz. 
Hatta bu kanunla Kıbrıs'taki birliklerimize ve Kıb
rıs'ta harp etmiş olan askerlerimize gerekli şükran 
borcumuzu da ödeyebileceğimizi zannetmiyoruz ve 
bundan sonra gelecek olan kanunlarla mümkün ol
duğu kadar bu borcumuzu edaya çalışacağız. 

Muhterem milletvekilleri, 14 . 7 . 1964 günü çı
karılmış olan 500 sayılı Kanunun değiştirilmesinde 
bugün bir zaruret vardır. Esbabı; geçen zaman içe
risinde fiyatların yükselmesi; Türk parasında vaki 
olan kıymet değişiklikleri ve Kıbrıs'ta bulunan Yu
nan kuvvetlerinin almış oldukları ücretlerle muka
yese edildiği zaman da bugün vermiş olduğumuz üc
retin değişmesi kendiliğinden doğmaktadır. Benden 
evvelki arkadaşlarım da aynı mesele üzerinde durdu
lar ve izah ettiler. Bu bir gerçektir. Fakat sadece ha
diseyi maddî yönden alıp, oradaki askerlerimizi mad
deten tatmin etmek cihetini düşünmüş olursak, ka
naatimce hadiseyi tek taraflı ele almış oluruz. Bi
zimle, açık veya kapalı Kıbrıs'ta harp etmiş olan bir 
devletin askeri eğer bizim göndermiş olduğumuz as-
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kerimizden, bizim yavrularımızdan daha fazla bir 
olanağa kavuşturulmuş olursa, biz askerimize onlar
dan daha az bir ücret verdiğimiz zaman sadece bun
ları onların maddî imkânları nispetinde geri bırak
mış olmakla kalmayız, aynı zamanda onlar hakkında 
hakkaniyetsiz bir davranışa girmiş oluruz, tşte sadece 
askerimizi maddî bakımdan tatmin cihetini düşün
medik. 

Kısa bir zaman içerisinde tarihin belki de bugü
ne kadar kaydetmediği büyük bir zafer şerefini, 
'I ürk Milletine bahşetmiş olan eskerlerimize, rütbe
sizden en büyük rütbelisine kadar, neyimizi verirsek 
verelim, bu şeref şahikasını bizlere mal etmiş olan 
bu orduya şükran borcumuzu yine de ödemiş sayı-
lamayız. 

Bunun için grupumuz da, tereddütsüz olarak ve 
üzerinde düşünmeksizin mutlak surette bu kanuna 
olumlu rey vereceğimizi ittifakla kabul ettik ve hat
ta, orada şehit olmuş olanların çocuklarına, orada 
gazi olanlara, ve orada emekleri geçenlere, bundan 
sonra getirilecek olan kanunlarla, belki yine ödemiş 
olduklarınnı karşılığını vermemiş olmakla beraber, 
şükran borcumuzu bir nebze olsun eda etmiş ola
bilmenin huzurunu duyabilmek için, yakında huzur
larınıza başka kanun teklifleriyle de geleceğiz. 

Mesele, o kadar açık ve o kadar büyüktür ki, 
üzerinde fazla konuşmanın zarureti olmadığı kanaa
tindeyim. Onun için, huzurlarınzda Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına bu kanuna olumlu oy vereceği
mizi arz eder, tümünüzü hürmetle selâmlarım. (M. 
S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —7 Teşekkür ederim Sayın Akkoyun-
lu. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Mehmet 
Altınsoy, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli milletvekille
ri; 

Kıbrıs'a gönderilen askerî personelin alacakları 
maaşı tanzim eden 500 sayılı Kanuna bir cetvel ek
lenmesi ve bir maddesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı hakkında, Demokratik Par
ti Grupu adına görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 500 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği günden bu yana, gerek Kıbrıs'ta Kıbrıs 
lirasının, gerek İngiliz sterlininin Türk parası kar
şısındaki çeşitli değişikliğini, benden evvel söz alan 
kıymetli arkadaşlarım bütün teferruatıyle izah etti-
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ler. Tekrara girmemek için bu hususa bendeniz de
ğinmek istemiyorum; ancak bugün Kıbrıs'ta bulu
nan askerî personelin her halükârda yine Kıbrıs'ta 
bulunan Yunan askerî personelinden daha az maaş 
alması, daha aşağı bir geçim seviyesi içinde bulun
ması, her halde hiçbir Türkün kabul edeceği bir 
husus değildir. 

Bu bakımdan, bu 500 sayılı Kanunda yapılacak 
bir tadilât ve eklenen cetveldeki sterlin esasına göre 
yapılan hesap ve bunun Türk parası olarak karşılı
ğının Kıbrıs'taki her rütbedeki askerî personele in
tikali, şüphesiz orada yapılan sadece açık silâhlı 
savaş değil, her türlü ekonomik ve soğuk savaşta da 
hasımlarımızdan aşağı kalmadığımızı, onlardan da
ima üstün olduğumuzu göstermek bakımından, her 
şeyden evvel bir jest olacaktır. Bu jestin yapılmasın
da şüphesiz büyük faydalar vardır. 

Elbette ki, Kıbrıs'taki askerî personelin hizmet
leri, maaşlarına yapılacak birkaç kuruş zamla ölçü
lecek maddî değerde değildir. Bunun manevî değe
ri, yine her Türkün kalbinde mükâfatını bulmakta
dır. Bunu, parayla ifade etmenin imkânı da yok
tur; ancak görünürdeki bir hususun da, orada bulu
nan Yunan askerî personelinden aşağı kalmamamız 
için itmam edilmesinde sayısız faydalar vardır. 

Bu bakımdan, Demokratik Parti Grupu olarak 
Yüce huzurunuza gelmiş olan kanuna olumlu rey 
kullanacağımızı arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Kanunun tümü üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek 
Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretle
riyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

Madde 1. — Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bu
lunan Türk Askerî Birlikleri personelinin aylıkların
dan emekli keseneği, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
aidatı, gelir vergisi ve malî denge vergisi gibi kanu
nî kesintiler düşüldükten sonra artığı, her rütbeye, 
kıdeme ve kademeye göre ilişik cetvellerde gösteri
len miktarlar seviyesine çıkarılır ve ödemenin şekli 
(Millî Savunma ve Maliye bakanlıklarınca birlikte) 
saptanır. Bunlar ayrıca yurt içindeki aylıklarını ala-
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mazlar. Kıbrıs'ta ödenecek miktardan gayri istihkak
ları transfer edilmez, Türkiye'de ödenir. 

ilişik cetvellerdeki personel aylıklarına (gösterge 
tablolarına) uygulanacak katsayı her yıl Bütçe Ka
nunlarında gösterilir. 

Kıbrıs Türk Askerî Birliklerinde görevlendirilen 
ve Kıbrıs'ta bulunan Genel Bütçeye dahil Daireler 
ile Katma Bütçeli İdareler, Kamu İktisadî Teşebbüs
leri ve Döner Sermayeli Kuruluşlar personeline de 
yukarıdaki fıkralarda yazılı usul ve esaslar çerçeve
sinde ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda belirtilen aynı derece ve kademedeki as
kerî personel için bu kanuna ilişik cetvellerde sapta
nan miktarlardaki aylık karşılığı ödeme yapılır. Bu 
ödemede, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci derecedeki Devlet 
memurları «Âssubay çavuş» un derece ve kademesi 
gibi işlem görür. 

Birliklerin, yiyecek, giyecek, yakacak, donatım 
ve tedavi gibi sair her türlü giderlerinin tutarı ve sa
tmalına işlerinin şekli ve ödeme biçimleri ve birlik
lerde istihdam edilmek üzere mahallen temin edile
cek sivil personele verilecek ücretler Millî Savunma 
ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte saptanarak Ba
kanlar Kurulunun onayına sunulur. 

Bu maddenin kapsamına giren çeşitli konuların 
uygulanması ile ilgili hususlar, Millî Savunma, Mali
ye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay için
de birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte saptanır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Birinci madde üzerinde verilmiş önergeler var
dır, sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Daha önce komisyonumuza havale buyurulan 

ve komisyonumuzun 14.3.1975 tarihli Birleşimin
de görüşülerek Yüksek Başkanlığa sevk edilmiş olan 
157 sıra sayılı tasarının komisyonumuzdaki görüş
melerinde Millî Savunma Komisyonu değiştirişi esas 
alınmış ve görüşmeler bu çerçeve dahilinde rapora 
bağlanmıştı. 

Ancak bir sehiv eseri Millî Savunma Komisyo
nunca madde metnine ithal edilmediği tespit edilmiş 
bulunan aşağıdaki yazılı 1 nci çerçeve maddenin bu 
defa Genel Kurul görüşmelerinde dikkate alınma
sını ve metne eklenmesi saygıyle arz ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu 
Başkam 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Madde 1. — 14.7.1964 günlü ve 500 sayılı 
Kanunun birinci maddesi ile ilişiği cetvel aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 500 sayılı Kanunda değişik

lik yapılmasına dair kanun tasarısının 1 nci mad
desinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki teşkilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Adana 
Şevket Kazan Mehmet Hulusi Özkul 

Konya Kayseri 
Şener Battal Cemal Cebeci 

Ankara 
Hüsamettin Akmumcu 

Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk 
Askerî Birlikleri personelinin aylıklarının emekli ke
seneği, Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı, Gelir 
Vergisi ve Malî Denge Vergisi gibi kanunî kesintiler 
düşüldükten sonra artığı, her rütbeye, kıdeme ve 
kademeye göre ilişik cetvellerde gösterilen miktarlar 
seviyesine çıkarılır ve bu miktarlar hiçbir kesintiye 
tabi tutulmaksızın aynen ödenir. Bu ödemenin şekli 
Millî Savunma ve Maliye bakanlıklarınca birlikte 
saptanır. Bunlar ayrıca yurt içindeki aylıklarını ala
mazlar. Kıbrıs'ta ödenecek miktardan başka istihkak
ları transfer edilmez, Türkiye'de ödenir. 

Gerekçe : 
Görüşülmekte olan tasarı metninden amaç bu tasarı 

ile ödenecek miktarın vergisinin de Devlet tarafından 
ödenmesidir. Tasarı bu hali ile kanunlaştığı takdirde, 
Devlet bir taraftan vergisini verecek diğer taraftan 
da kesecektir. Bu işlemin iş hacmini çoğaltacağı gibi, 
birtakım ihtilâtlara da sebebiyet vereceği düşünül
mektedir. Bu itibarla; görüşülmekte olan tasarı met
nine «Bu miktarlar hiçbir kesintiye tabi tutulmaksı
zın aynen ödenir.» ibaresinin eklenmesi zorunlu bu
lunmaktadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan (500) sayılı Kanunda değişik

lik yapılmasına dair kanun tasarısının 1 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Konya 
Şevket Kazan Şener Battal 

Kayseri Ankaar 
Cemal Cebeci Hüsamettin Akmumcu 

Adana 
Mehmet Hulusi Özkul 
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Kıbrıs Türk Askerî Birliklerinde veya Türkiye 
Cumhuriyeti Yardım Heyetinde görevlendirilen ve 
Kıbrıs'ta bulunan; genel bütçeye dahil daireler ile 
katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
döner sermayeli kuruluşlar personeline de yukarıda
ki fıkralarda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde ve 
Türkiye'de almakta oldukları aylık veya ücretin 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
göre tekabül ettiği derece ve kademedeki askerî per
sonel için bu kanuna ilişik cetvellerde saptanan mik
tardaki aylık karşılığı ödeme yapılır. Bu ödemede, 
11, 12, 13, 14 ve 15 nci derecedeki Devlet memur
ları için «Assubay çavuş» un derece ve kademesi 
gibi işlem yapılır. Bunların, kadro ve görev yönün
den bağlı bulundukları kuruluşlarla olan ilgileri ke
silmez. 

Gerekçe: 
Silâhı Kuvvetlerimizce büyük bir başariyle ger

çekleştirilen Barış Harekatında elde edilen askerî ba
şarının, ekonomik ve sosyal alandaki başarılarla per
çinlenmesi için, Kıbrıs Türk Federe Devleti bölgesi
nin 1963 yılından bu yana işlemez duruma gelmiş 
olan ekonomisinin sağlıklı bir zemin üzerinde can
landırılması ve öngörülen coğrafî temele dayalı Fe
deral Devlet çerçevesinde, Türk Federe Devletinin 
kurulup güçlendirilmesi amacıyle, Anavatan'dan Kıb
rıs Türk Federe Devletine yapılan yardımların koor-
dine edilmesi, uygulamanın yerinde- izlenmesi ve Kıb
rıs Türk Federe Devletinin ihtiyaç duyduğu müşa
virlik hizmetlerinin karşılanması için kurulan Türki
ye Cumhuriyeti Yardım Heyetinde görev alacak si
vil personelin maaş ve ücretlerinin kanunî bir temele 
dayandırılması amacıyle bu önerge hazırlanmıştır. 
Bu suretle, Kıbrıs'ta görevlendirilecek sivil personele, 
500 sayılı Kanun çerçevesinde aylık ödenmesi sağ
lanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Başka önerge yok. Birinci önergeyi 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Plan Komisyonu Başkanı İsmet Sezgin'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bir maddî hataya işaret eden bu 
çerçeve maddenin 1 nci maddeye konmasını oyları
nıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 4 arkada

şının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon bu önerge hakkında?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Teknik bir konudur. Kabulünde 
zorunluk vardır. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından önerge kabul 
edilmiştir. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum efendim. 
(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 4 arkada

şının ikinci önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bu hususta komisyonun görüşü ne

dir efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Komisyon, tek
nik bir konu olduğunu ileri sürerek önergeye katıl
maktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle beraber 1 nci maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 2 nci maddeyi ve geçici 1 nci maddeyi 
okutuyorum. 

Madde 2. — 14.7.1964 gün ve 500 sayılı Ka
nuna aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun 1 nci maddesine 
göre yapılacak ödemelerde 20 . 7 . 1974 tarihi esas 
alınır. Ancak, evvelce yapılan ödemeler mahsup edi
lir. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde hakkında söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Geçici 1 nci maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 2. — 22.7.1964 tarihinde yürür

lüğe giren 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi esaslarına göre assubay başçavuşlara 
yapılmış ödemeler geri alınamaz. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde hakkında söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Geçici 2 nci maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 3. — 1974, 1975 malî yılında kat

sayı l'dir. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Çerçeve 2 nci maddeyi okutuyorum. 
(Çerçeve 2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Çerçeve 2 nci maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenlre... Kabul 
edilmiştir. 

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

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. Ku
palar sıralar arasında dolaştırılarak oylar toplandık
tan sonra kürsünün üzerine konulacaktır. 

Birinci açık oylamada oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı efendim?. Yok. 

Oyunu kullanmamış sayın üye kalmadığına göre 
oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kaldırınız lütfen. 

2. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 ar
kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı: 67), (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında bu
lunan Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi üzerinde
ki görüşmelere geçiyoruz. 

Sayın komisyon?. Burada. Meclisi temsilen sayın 
İdare Amirleri?.. Burada. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
edeceğim. 

Raporun okunmasını arzu edenler lütfen işaret 
etsinler... Okunmamasını kabul edenler.. Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Necdet Uğur, bu
yurun efendim. 

NEDCET UĞUR (istanbul) — Değerli arkadaş
larım, Sayın Başkan; 

(1) 67 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

içtüzük değişikliğinden sonra bir kitaplık komis
yonu kurulacaktı. Bu kitaplık komisyonu kurulur
ken, kitaplığımızı yöneten, kitaplığımıza varlık veren 
kanun üzerinde bir inceleme yaptık hep beraber. 
Gördük ki, kitaplığımız bugün milletvekili arkadaş
larımızın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Kitaplığın, 
Millet Meclisi Kitaplığının milletvekili arkadaşları
mızın ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale getirilmesi 
için geniş bir çalışma yapıldı. Bu çalışma çeşitli ko
misyonlardan geçti. 

Bunun amacı nedir? Bugünkü, önümüzdeki kanun 
önerisinin amacı şudur : 

Bir milletvekili her hangi bir konu ile ilgilenmek 
istediği zaman, kitaplığa gittiğinde, tasnif tam yapıl
madığı için istediği malzemeyi bulamıyor; ya da o, 
milletvekili eğer dil bilmiyorsa, çok sınırlı malzeme 
ile yetinmek zorunluğunda kalıyor. Bütün milletve
killeri için bir defa şu dil engelini yıkalım dedik; ora
ya çeşitli dilleri bilen uzmanları getirtelim, herhangi 
bir konuda bir milletvekili inceleme yapmak istiyor, 
bir kanun önerisi hazırlamak istiyorsa, başka diller
de yazılı metinleri de tetkik eden ve kendisine istediği 
konularda bilgi veren insan olsun kitaplığın içinde, 
bir dil bilen uzman olsun istedik. Bunun dışında, 
bilirsiniz ki yalnız dil bilmek yetmez. Dille beraber, 
herhangi bir konuyu da bilirse bir insan, ancak fayda
lı olur. Yoksa, salt dil bilen, o konudan hiçbir şey 
anlamıyorsa, yine kavramlara yabancı olduğu için 
milletvekiline faydalı olamaz. Dil bilen arkadaşları
mız, aynı zamanda belirli konularda da, uzman kişi
ler olsun istedik. Meselâ; iktisadî konularda, malî ko
nularda, ya da lüzum görülecek milletlerarası hukuk 
konularında, dış ilişkiler konularında da uzman ol
muş, dil bilen bir kişi olsun. Herhangi bir arkada
şımız, güncel bir konu var, o konuda konuşma yapmak 
istiyor; diyelim dünyadaki petrol bunalımı, bunun 
üzerinde OPEC ülkeleri diye bir şeylerden bahsedilir, 
Petrol üreticileri ile tüketicileri arasında çekişmeler 
yapılır, birtakım toplantılar yapılır ve dünya basım 
her gün bunlarla doludur. Aslında bu bir yerde gelir, 
Türkiye'yi de ilgilendirir; ya da meselâ; hammadde ül
kelerinin diyelim, yeni bir politikasından bahsedilir 
gelişmiş ülkelere karşı. Aslında Türkiye hammadde 
üreten, ihraç eden bir ülkedir. Bu konuda çeşitli 
kuruluşlarda, Birleşmiş Milletlerde, Avrupa Konse
yinde, ya da başka türlü kuruluşlarda olup bitenler 
nedir; çeşitli meclislerde, başka türlü ülkelerin mec
lislerinde olup bitenler nedir; bunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin bilme haklarıdır. Hem yasa-
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ma görevlerinde onlara daha geniş ufuk verir, hem 
daha geniş malzeme verir diye düşünüldü. Bu tekli
fin gelmesinin amaçlarından bir tanesi budur. 

Bir de, yine bu teklifte, bir milletvekili, diğer 
çok karışık işleri arasında, hangi kitap çıktı, hangi 
dergi çıktı, hangi kitap, dergi, ya da gazetede önem
li, kendisinin uğraştığı konularda önemli hangi yazı
lar çıktı bilemez. Öylesine bir kuruluş yapalım ki bu 
kitaplığı, 15 günde bir, meselâ bir Amerikan Par
lamentosunun veyahut bir Batı Avrupa Parlamento
sunun olduğu gibi, 15 günde bir bülten çıkarsın. Bu 
bültende belirli konularda dış ve içte yazılmış maka
leler veya konuşmalar gösterilsin. 

Belki içinizden bir kısmınız henüz görmemişlerdir; 
ama bizim kitaplığımıza İngiliz Parlamentosunun tu
tanakları gelir; Birleşmiş Milletlerin tutanakları gelir; 
Avrupa Konseyinin tutanakları gelir; Alman Meclisi
nin tutanakları gelir; Fransız Meclisinin tutanakları. 
gelir. Buralarda da yine çok güncel konular işlenir. 
tartışılır, Türkiye'yi de dolayılı dolaysız ilgilendiren 
konular işlenir, işte öylesine bir kuruluş olsun ki bu
rası, bunları da bir milletvekili istediği zaman, ora
daki - bu kanunla konulmuş olan - uzmanlar yoluyla 
o milletvekilinin emrine bu verilebilsin. 

Değerli arkadaşlarım, çok daha önemli yine bir 
şey, bir lisan engeli vardır. Bu lisan engeli, aslında 
birtakım insanlar tarafından aşılabilir. Çünkü, vak
tiyle o lisanı öğreten okullarda, ya da ortamda bulun
muşlardır; ama büyük bir kütle için bu lisan engeli 
aşılamamaktadır. Şimdi, artık yetişkinler için yabancı 
dil bir engel olmaktan çıkmıştır. Bunun yöntemleri 
çok geliştirilmiştir. Yetişkinler, yoğun bir yöntem
le kısa zamanda lisan öğrenebilmektedirler. Bilirsi
niz, Devlet dairelerinde, umum müdürlük seviyesine 
gelmiş insanlar bile, ya da Ordumuzda büyük rütbeli 
insanlar veya uzmanlar yoğun bir eğitimden geçerler, 
gittikleri ülkelerde de yine kısa bir eğitimden geçer
ler ve bir müddet sonra bir dili anlayacak duruma ge
lirler. Bunun çekinilecek filan tarafı yoktur. Öğren
menin yaşı da yoktur. Kaldı ki, bir milletvekili çağ
daş konularla kendisini her zaman paralel götürme du
rumundadır. İstedik ki, kitaplıkta bir lisan lâboratu-
varı açılsın; yani çeşitli yabancı dilleri, tıpkı kulak
lıkla, en son metotlarla öğreten laboratuvarlar ol
sun; İngilizce, Fransızca, Almanca öğrenmek iste
yen arkadaşlarımız faydalansın. Boş vakitlerimiz çok
tur, oraya gideriz, içinizden bir dil bilen varsa ikin
ci dil öğrenir zenginlesin 

Vaktiyle okullarımızda, zannediyorum ki, % 90'ınız 
en az 11 yılınızı veyahut 10 yılınızı harcadınız, o bi

riktirdiğiniz bilgiyi kullanamaz durumdasınız. Çün
kü, eğitim çok kötü idi. Oysa, buradaki yoğun ve 
çağdaş bir yöntemle bu birikmiş, kullanılmayan li
san bilgileri de canlı hale getirilebilir. Bu bakımdan 
da böyle bir laboratuvar kurulması imkânı vardır^ 
Zaten dışarıya gidemeyiz; ama içeride hepimiz için 
bu mümkündür. 

Başka bir şey : Kitaplar var, dergiler var, her 
hangi bir konuyu inceleyeceğiz. Eskiden Sayın Bö-
lükbaşı'nın yaptığı gibi bu kürsünün üstünü kitap
larla donatmak biraz eskimiş bir yöntemdir. O gün
den bugüne fotokopi diye bir şey çıktı. Herhangi 
birimiz eğer herhangi bir konuyu inceleyecekse, ge
rek Mecliste veya gerekse evinde, herhangi bir ki
taptan bir parça için gider oraya, Meclise, hakkı
dır söyler, «şu parçanın, şu dergideki şu makale
nin ya da şu kitabın şu parçasını» der, onun foto
kopisi çıkarılır ve arkadaşımıza verilir; arkadaşımız 
da gider rahat çalışma imkânını bulur. Ya da, şu 
yabancı dilde, her hafta veya 15 günde bir hangi dil
de ve nerede olursa olsun çıkan yayınlar milletve
killerine bildirileceği için, ilgi duyan milletvekili 
arkadaşım, «Filân yerde, filân mecliste şöyle bir ko
nu konuşulmuş, ben bunu istiyorum» der ve bu ken
disine verilebilmelidir. Milletvekili aslında, etrafın
da kendisini böylesine besleyen, kendisine yardımcı 
olanaklar olmazsa verimli olamaz. Hele milletve
kilinin Meclis dışındaki zamanı çok paylaşılan bir za
mandır; herkesin başında olduğu için biliyoruz. Hiç 
olmazsa Meclis çatısı içinde kitaplığın kendisine yar
dımcı olacak bir şekilde çalıştırılmasında zorunluk 
vardır. 

Sekreter verilemez; başka demokratik ülkelerde 
milletvekillerinin sekreterleri vardır, bunları sekre
terler yaparlar, Sekreterleriniz yoktur, oturacak oda
larınız yoktur. Bir yerde kafa dinletecek zamanı
nız yoktur. Bir konuyuciddî hazırlamak için çırpı-
nırsınız, hangi malzemenin nerede olduğu bilinmez; 
böye bir yol gösterici, ufak bir işaret yoktur. Ya 
da asıl aradığınız her hangi bir malzeme yabancı 
dilledir. Önünüze bir engel çıkar. Nereden adam 
bulacaksınız, nereden onu okuyacaksınız. Oysa 
milletvekillerinin önünde bu engellerin hiç birisi 
olmamalıdır. Bütün bunların olmamasının pahası 
da nihayet milyonu ancak bulan bir meblâğdır. 

Yüce Meclisin çalışmasını verimli yapacak, mil
letvekillerinin katkılarını artıracaksa eğer, böylesi
ne bir kuruluş, değil 1 milyon, bana sorarsanız, 100 
milyon bile, böylesine bir kuruluş için sarf edilse 
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azdır. Kaldı ki, bütçeye konulan miktar zannedi
yorum son derecede, malî bakımdan, azdır. 

Fazla vaktinizi almamak için teker teker arz et
miyorum. Partili veya bağımsız bütün milletvekille
rini çok yakından ilgilendiren bir konu olduğu için, 
bu bilgiyi genel olarak vermek istedim. 

Bu söylediklerimi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili olarak söylediğimi lütfen kabul etme
yiniz. Bu söylediklerimi, buradaki bir milletveki
linin, o kütüphaneye ve hattâ hattâ kendi çabasıyle 
iki lisanı rahat okuyabilme imkânı da olan bir mil
letvekilinin bu kütüphaneye gittiği zaman çektiği sı
kıntılar, istediği malzemeyi bulamaması, bir; iki; 
Grup Başkanvekili olarak arkadaşlarının çektiği sı
kıntıları gördükten sonra vardığı, bir iki dönemde 
edindiği tecrübelerin bir sonucu olarak partili par
tisiz bütün milletvekillerinin zorunlu ihtiyaçlarına 
bir cevap olarak söylenmiş sözler olarak lütfen ka
bul ediniz. 

Bu kanun teklifinin tümü üzerindeki söyleyecek
lerim bunlardır. Hepinize saygılar sunarım efendim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uğur. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Vahdet

tin Karaçoriu, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA VAHDETTİN KA-
RAÇORLU (Sivas) — Muhterem Başkan, Büyük 
Meclisin değerli üyeleri; benden evvel Sayın Nec
det Uğur Beyefendinin Yüce Meclise takdim ettik
leri konuşmadan mesele anlaşılmış durumdadır. Bu 
İtibarla ben de Millî Selâmet Partisi Grupu adına, 
bugün Meclisimizin muhtaç olduğu bir kanun tekli
fi münasebetiyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Partimizin kısaca görüş ve temennilerini arz edece
ğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kitaplığı var
dır. Bu kitaplık, şimdiye kadar, 1926 senesinden 
beri bir tüzükle idare edilmeye başlanmış ve idare 
edilegelmektedir. O zamanın tek parti sistemine gö
re hazırlanmış olan bu tüzük, bugün Meclisimizin 
çalışma imkânlarına cevap verecek nitelikte değildir. 

Bu bakımdan huzurunuza getirilmiş olan kanun 
teklifini yerinde bir teklif olarak kabul ediyoruz, 
bu niteliktedir. Ancak bazı teknik tabirler bakı
mından tashihe muhtaçtır kanaatindeyiz; bilhassa, 
«kitaplık» sözü ile «kütüphane» sözü arasında beli
ren büyük fark, kanaatimizce mühimdir. Muhte
rem arkadaşlarım, «kitaplık» kitabın, bir tek kita
bın konulduğu bir yer olarak mütalaa edilebilir; 

ama kütüphanenin mânası daha derin ve şümullü
dür. Biz burada herhangi bir kanunu tedvin eder
ken, yaparken, en iyisini yapmak arzusunda oldu

ğumuza göre, şümullü bir ifade kullanmanın zaru
retine inandığımız için Yüce Heyetten «kitaplık» ke
limesi yerine «kütüphane» sözünün kabulünü istirham 
ediyoruz. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına hepinizi tek
rar saygı ile selâmlar, bu kanun teklifine müspet oy 
vereceğimizi arz ederim. 
. Hürmetler. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaçoriu. 
Grupları adına başka söz isteyen yok. Şahıs

ları adına Sayın* Reşit Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arkadaş
larım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kitaplığı 
hakkında bu yasa önerisini yapan arkadaşlara önce 
teşekkür etmeliyim; gerçekten yıllardan beri ihti
yacını duyduğumuz bir konuyu biraz daha ileri bir 
düzeyde buraya getirmiş bulunmaktadırlar. Gerçek
te, Parlamento çalışmalarının dayandığı en önem
li temellerden birisi de onun kitaplığıdır. Eğçr bu 
kitaplık mükemmel ve aynı zamanda işler bir du
rumda değilse, bizim çalışmalarımız aksar ve ger
çekten de bugüne kadar bunların aksadığını itiraf 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Bir defa, şu anda, Kitaplığımızda pek çok ki
tap vardır; muhakkak Türkiye'nin zengin kitaplıkla
rından biridir, bilhassa gazete kolleksiyonları bakı
mından, millî tarihimiz bakımından. Fakat kendi 
kütüphanemizde bulduğumuz en basit bir kitabı ora
da aradığımız zaman bulamayabiliriz, bulmayız. 
Bunun sebebi, birçok değerli kitaplar yanında ya
bancı dildeki kitaplar yanında, kendi ülkemizde, ken
di literatürümüzde çıkmış olan kitaplar, üniversite 
neşriyatı vesaire takip edilememiştir, alınamamış
tır ve bugün kütüphanemizde onları bulmak, tama
mını bulmak mümkün değildir. Yani, bu karşılaştır
mayı yapmış ve Kitaplık Komisyonunda çalışmış 
bir arkadaşınız olarak bunu ifade etmek istiyorum. 

Onun yanında, bir konu incelersiniz; eve de gö
türüp incelemek durumundasınız, bir fotokopi ko
lay bir fotokopi sistemi yoktur. Halbuki, şu anda 
125 kuruşa dışarıda fotokopiyi yapmak imkânı var
dır, 125 kuruşa bir fotokopi temin etmek imkânı 
vardır. Buraya bir makina aldırdık bundan 7 - 8 
sene evvel, mikrofilm makinası aldırdık; onunla 
mikrofilm yapılır; fakat bir tutanaktan bir sayfa 
çıkarmak isterseniz, bulabilirseniz, arşivden sayı-
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lan azalmış tutanaklardan bir tanesini alıp ziyan 
etmek mecburiyetinde kalırsınız; bulamazsanız, ora
ya birisini oturtarak iki - üç saat o alınacak sayfanın 
suretini çıkartacaksınız yahut da yüklenip buraya, 
Genel Kurula getireceksiniz. 

Onun için modern bir çalışma içinde olmadığı 
aşikârdır. Şimdi getirilen sistem içinde de fotokopi
nin çok işler hale getirilmesi lâzımdır, icap ederse 
parasını verelim, yani dışarıda 125 kuruşa... 

CEMlL ERHAN (Ağrı) — Parasız. 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Parasız biliyorum; 

ama ben konunun önemini anlatmak için ifade et
mek istiyorum. 

icap ederse maliyet değirini vermek suretiyle 
istediğimiz kadar fotokopiyi alma hakkını tanıyalım. 
Bir sınır koyalım, 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane 
sayfayı alalım; fakat ondan sonrasını da icap eder
se alalım. Çünkü bu, ucuza mal olan bir şeydir. 

Değerli arkadaşlarım, kitapların tamam olma
masına bir sebep olarak, Türkiye'de çıkan bütün ba
sılı şeylerin Meclis Kütüphanesine gelmemesi gös
terilebilir. Parayla nasıl alacaksınız? Bir komis
yon var, Komisyon Başkanı liste çıkaracak, gide
ceksiniz kitapçılardan alacaksınız. Halbuki bazen 
yurdun en uç köşesinde çıkan bir ufacık yaprak dahi 
belge niteliğini taşıyabilir. O bakımdan yasa öneri
sinin getirdiği Derleme Kanunuyla ilişki kurup, Der
leme Müdürlüğünün, bütün Türkiye'de çıkanlardan 
birer nüshasını toplayarak Meclis Kitaplığına getirt
mesi çok yerinde bir tedbirdir. 

Yalnız burada bir gerçeği ifade etmek lâzım
dır: Bunların muhafazası gayet güçtür. Onun için 
başka ülkelerde parlamento kitaplıkları önüne gelen 
her kitabı alıp muhafaza eden kitaplıklar, durumun
da değildir. Meselâ Amerikan Parlamento Kitaplı
ğının fihristine girmiş bir kitap iftihar vesilesi olur 
ve kitabın başında, «Amerikan Kongre Kitaplığı
nın şu numarasında kayıtlıdır» diye gösterilir. Öy
leyse mutlaka, daha işin başında, bir seçme komitesi 
kurulmalıdır. Yani bütün toplanan şeyleri gelişi gü
zel buraya getirip de bir ayrıma tabi tutmazsak bu 
kitaplık o zaman da işlemez hale gelir, aradığımızı 
bulamayız, bir karışıklık içine girilir. Öyleyse, tıp
kı başka ülkelerin kitaplıklarının denemelerle orta
ya çıkardıkları sistemleri getirmeliyiz ve kendi Par
lamentomuz için zarurî olan şeyleri mutlaka tutma
lıyız, bunun dışındaki fazlalıkları da Millî Kütüp
haneye göndermeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım çalışma zamanı üzerinde 
de durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, iki dakikanız var 
efendim. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla — Evet efendim. 
Burada büyük bir Parlamento, büyük bir kitap

lık; fakat biz, Meclisin çalışması bitince bu kitaplık
tan istifade edemeyiz. Meclisin çalışma saati bitti 
mi gazete okumanıza bile imkân yoktur. Kapanır... 
Oradaki memur arkadaşlar haklı olarak gelirler ba
zen saati ileriye alırlar, bazen tabloları toplamaya 
başlarlar, siz de bırakıp gidersiniz. Biz parlamen
teriz. Evimizde gece de çalışıyoruz, sabah erken 
de kalkıp çalışıyoruz. Başka ülkelerin parlamento 
kütüphaneleri devamlı çalışan müesseselerdir. 

Şunu bunu demek istemiyorum. Nöbetçi bırak
mak suretiyle yapılacak bir iştir bu. Tabiî bir kü
tüphanenin bütün personelini ayakta tutmaya imkân 
yoktur; fakat makul süreler içinde, makul zaman
larda kütüphane çalışmalıdır. Yani meselâ Parla
mento saat 18.00'de çalışmasını bitirmişse kütüphane 
personeli saat 18.00'de bırakıp gitmemeli; ben gelip 
gazetemi veyahut araştırmamı yapabilmeyilim. 

Onun için getirilen 7 nci maddeyi yeterli bulmu
yorum. Deniyor ki, «Toplantıların devamı süre
since ve tatil günlerinde üyelerin yararlanması için 
açık tutulur.» Şimdi, «tatil günlerinde» de dendiği
ne göre, bu tatil günlerinde de bir ayırım yapıla
cak, sarih yazılmamış, gene mesai saatleri dışında 
kapatılacak. Öyle değil, parlamentonun çalıştığı 
zamanlarda milletvekillerinin makul ölçüler içinde, 
gece yarılarına kadar değil ama, buraya devam ede
cekleri zamanda da Parlamento Kütüphnesinin mut
laka açık bırakılması lâzımdır. Bunun için Komis
yona rica ediyorum, bir başka şekil versinler ya
hut biz aşağıdan bir teklif yapalım, bu 7 nci mad
deyi daha işler bir hale getirelim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, vaktiniz dolmuştur 
efendim. Sözlerinizi bağlayın lütfen. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. Kalan fikirlerimi maddelerde ifade 
ederim. Netice olarak, bu getirilen öneri fevkalâde 
yerinde ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak bir öneri
dir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Zekiye Gülsen 
konuşacaklar. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın Ze
kiye Gülsen. 
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A. P. GRUPU ADINA ZEKİYE GÜLSEN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün gerçekten hepimiz için ve çalışmalarımız 
için büyük değer taşıyan bir kararı etüt etmekteyiz, 
üzerinde karar vermekteyiz. Teklif gayet yerindedir. 
Milletvekili olarak Meclise devamlı gelen bir millet
vekilinin en büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu her 
gün hepimiz bir köşede şahidiz. Bir milletvekili ev
velâ kendine çalışacak bir yer bulamazsa, zannetmi
yorum ki, ayak üzerinde, kulis aralıklarında, telefon 
kulübelerinin başında ayak üzeri yaptığı hizmetler 
tam olabilsin. Bunun eksikliğini hepimiz kabul et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan teklif yerindedir. 
Ancak yerinde olan bu teklifin de eksiksizliğini bera
berce, hep birlikte öylesine inceleyelim ki, bir daha 

• hiçbirimiz çalışmalarımızda eksikiz diyemeyelim. Bil
hassa bir hanım milletvekili olarak belki de bunun en 
çok sıkıntısını çeken bir insan olduğum için, söz 
aldım. Bu konuda grupuma da teşekkür ediyorum ba
na söz verdiği için. 

Bir defa yer bakımından yetersizdir. Bunun dışın
da en büyük şikâyetim süredendir. Siz tam çalışır
sınız, çalışmanızın içinde iken, önünüzde tütün tab
lasını, kâğıt sepetini ayaklarınıza vura vura alıp gö
türmek zorundadır, çünkü oradaki hizmetli de yerine 
gidecektir. Benim en büyük isteğim; yeri temin ile 
beraber, çalışma düzeninin de aynı anda saptanma
sıdır. Yerler temin edilir, döşenir, kitaplarla doldu
rulur, ama orada yine düzgün bir çalışma sistemini 
ilk günden getiremezsek, yine eksiklikler ile yüzyüze 
geliriz. İsteğim şudur ki, evvelâ yeri temin, ondan 
sonra mükemmel bir kadronun getirilmesi; herhangi 
bir kimsenin kendisine iş temini değil, işin ehli in
sanlarla kadronun teçhiz edilmesi... Öyle kişiler gel
sin ki, sadece dil bilmesi değil, iyi bir sekreterlik tek
niğine, her konuda hatta branş branş ayrılmış kişi
lerle sıkıntılarımız giderilsin arzusundayız. 

Bir telefonun, bir milletvekili için ne kadar zor 
olduğunu hepimiz biliriz. Ve bir şeyi burada itirafta 
fayda umuyorum. Çoğu zaman gruplarımız arasında 
bir seçim olduğunda, o hizmete talip olmaktan daha 
da ilerde; bir odaya, bir telefona, oturacak bir yere 
sahibolmak için milletvekili mücadele geçirmektedir 
grupunda. Bunu kabul edelim arkadaşlar. Binaena
leyh, bu yer teçhiz edilirken, fotokopisi ile hattâ 
film makineleri ile ben dış ülkede bir yeri görebil
meliyim bu konuda. İstediğim zaman iki satır dak
tilo yazabilmeliyim. 
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Kitaplığımız âdeta her neşriyatın doldurulduğu 
bir depo halindedir. Lâzım olan veya olmayan da 
Millet Meclisi kitaplığında yer almaktadır. Bunun 
yerine kitaplık öyle tasnif edilmeli ki; bilgi dallarına, 
göre, ihtiyaçlara göre sınıflandırılmalı ve bu sınıflar 
arasında da bu bilgilerden anlar kişiler bizlere yar
dımcı olabilmelidir. 

Millet Meclisi çalıştığı sürece değil, milletvekilinin 
çalışmaya gücü olduğu müddetçe kitaplığın açık kal
masında fayda umuyorum. Elbette rastlamış olanlar 
vardır, seçim bölgenizden bir bilgiye ihtiyacınız 
olur, telefon elinizde nereye baş vuracağınızı bilemez
siniz. 

Binaenaleyh, biz, Parlamento ile kulislerin ara
sında çalışmak değil; âdeta çırpınan kişiler olmak 
durumundan çıkmalıyız. Zannediyorum ki, kütüpha
nedeki veyahut Meclis içerisindeki milletvekillerinin 
çalışma yerlerinin tanzimi ile büyük bir rahatlığa, hu
zura ve çalışmalarımızda daha dengeli bir göreve gi
receğiz. Bunun süratle yapılmasında büyük faydalar 
umuyorum. 

Her şeyden evvel bir teksir için hepimizin grup 
kapılarında ne kadar zaman kaybettiğimizin, âdeta 
ezildiğimizin, bir ricada bulunduğumuzun hepimiz 
vakit vakit şahidiyiz. 

Binaenaleyh, bu çalışmalarda ben düğmeye bas
tığım zaman fotokopi mi istiyorum, bir konuşma mı 
hazırlayacağım veyahut seçim bölgeme ait bir do
küman mı istiyorum, bunları hazır bulabilmeliyim. 
Her şeyim hazır olursa belki de şu boş olan sıra
ların çoğu dolar, çünkü şu hizmetler için milletvekili 
zaman harcamak zorunda kalıyor. 

Bu hususta yapılacak masrafı hiç çok görmüyo
rum. Zamanın, masraftan çok daha önemli olduğu 
asrımızda, zamanlarımızı değerlendirecek olan bu bü
yük hizmetin biran evvel gerçekleşmesinde büyük 
faydalar olduğunu ifade etmek isterim. 

Yabancı parlamenterlerden arkadaşlarımız sık sık 
bahsederler. Bir gün bir yabancı hanım milletvekili 
Parlamentomuza gelmişti, her yeri görmek istedi. 
«Çalışma yeriniz?» dedi. Ben aşağıdan alıp yukarıya 
getirecektim; evvelâ dolabımı açtığım da, böyle mek
tupların yere dökülürcesine dolduğunu gördüğü za
man, «Bu müthiş bir şey» dedi. «Bunu nasıl yapı
yorsunuz?» 

Ben mektuplarımı topladım, kucağıma aldım ve 
geldim, gezdirdim. O zaman dedi ki, «Siz çalışımı-
yorsunuz, çırpmıyorsunuz». Demek ki, parlamenter-
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lerimizin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu insan 
şöyle bir baktığı zaman bile görme imkânına sa
hiptir. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvelki arkadaş
larım da güzel konulara değindiler, ihtiyacı ifade et
tiler, ama yine tekrar ediyorum, yer yapımından zi
yade, teşkilât, çalışma düzeni bakımından çok esaslı 
tedbirlerin alınması gerektiği, ilk günden nasıl baş
larsa öyle gideceği inancı içerisindeyim. 

Binalar yapılır, döşenir, kitaplar konur, ama arzu 
ettiğimiz bir çalışma sistemi içerisinde başlatmazsak, 
oraya da buradaki kütüphane gibi girip oturanla
yız. 

insan; saçılmak, dökülmek istiyor, birçok şeyleri 
açmak istiyor, ama bakıyorsunuz bir. başka arkada
şınız orada okuyor. İnsan zor durumda kalıyor. Ya-
nınızdakini rahatsız etmemenin azabı içerisinde ra
hat düşünemiyonrsunuz. Milletvekili rahat düşünme
li, evlerimizde dahi rahat çalışamıyoruz arkadaşlar, 
bunu kabul edelim. 

Artık bizim evimiz bu Meclistir. 
Binaenaleyh; biz buralarda rahat çalışacak bir ye

rin hasreti içerisindeyiz. Teklifi yürekten destekli
yoruz, hatta geç kalmış olduğuna inanıyoruz. 

Hepinize bu inançla çalışma huzuruna kavuşma 
ümidi ile saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Gülsen. 

BAŞKAN 
efendim. 

VI, — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

Açık oylama sonuncunu sunuyorum 

«Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 

amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki kanun tasarısına 226 sayın üye iştirak etmiştir. 
223 kabul, 1 ret, 2 çekinser oyla tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı 

2. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporlaı (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Devam) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına sa
yın Mehmet Altınsoy, buyurun efendim. 

D.P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu kanun teklifini getiren arkadaşları sadece te
şekkür borçluyuz. Hakikaten büyük bir ihtiyacın 
karşılanmasına vesile olmuşlardır. Ancak, bir hususa 
işaret ederek, teklif sahibi kıymetli arkadaşlarımın 
da dikkatini çekmek isterim. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kitaplık...» 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, «Kitaplık» sözü bizim ka
nımızca kitapların konduğu yeri ifade eder, dolabı 
vesaireyi. «Kitabevi» demek de mümkün değil. Çün
kü, bugün litaretürde «Kitabevi» kitap satılan yer
ler için kullanıyor. Olsa olsa «kütüpane» kelimesi 
olabilir. Dikkat buyurun «kütüphane» demiyorum, 
çünkü, aslı «kütüphane»dir ama bu kelime Türkçeleş-

miştir ve «kütüpane» olmuştur. Kitaplık; kitapla
rın konduğu yer manasında, o da Türkçedir. Kitab
evi; kitapların satıldığı yer manasına kullanılıyor. 
Gerçi o bir galatı meşhurdur; ama artık galatı meşhur 
haline gelmiş. Bunun «Kütüpane» olarak değiştiril
mesinde isabet olduğu kanaatindeyim. 

Tekrar ediyorum, «Kütüphane» değil, «Kütüpa
ne» olursa, hem Türk dilinin fonetiğine uymuş ola
cak, hem de Türkçe olmuş olacak, hem de iltibasa 
meydan vermemiş olacak. Eğer teklif nsahibi kıy
metli arkadaşlarım bendenizin bü küçük uyarmasını 
dikkat nazara alırlarsa yeni bir önerge verme ihti
yacı da mevzuubahis olmaz. 

Tekrar ediyoruz, Demokratik Parti grupu olarak 
kanun teklifi sahibi arkadaşlara sadece teşekkür ede
riz. 

Hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Altınsoy, 
Kanunun tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi 

Kitaplığın tarifi : 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki

taplığı; üyelere yerli ve yabancı yayınları en geniş 
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çerçevede izleme olanağı sağlayan ve yasama görevi 
nedeniyle Meclislerde duyulacak her türlü bilgi 
edinme ihtiyacını karşılayan bir kuruluştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun sayın Necdet Uğur. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Buraya sık çıkıp vaktinizi alma
yacağım. Yalnız, «özellikle bu niçin çıktı, nasıl kul
lanılacaktır» diye bir gün incelenirse, tartışma olur
sa, açıklık vermek için, tutanaklara geçirmek için 
bir şeyi saptamakta büyük yarar vardır. Bilhassa bu 
sözlerim, Meclis Başkanı dahil olmak üzere bütün 
Meclisteki görevlilere hitap etmektedir. Adalet Parti
sinin değerli sözcüsünün dile getirdiği geleceğe ait 
kuşkuları duydunuz. Bütün milletvekillerinin içinde 
bir kuşku vardır; bu birtakım eş - dostun kayırılması, 
için birtakım yeni kadrolar verilmesi için yozlaştırı-
lacak, sonuçta hiç fayda vermeyecek, yeni, şişirilmiş 
bir kadro sağlamaktan başka bir sonuç vermiyecek-
tir diye. Bu kuşkunun üzerine yürümek istiyorum. 

Bu "tasarı tam tersini sağlamak için getiriliyor. Ki
taplık bugünkü niteliğini tamamiyle değiştirecektir. 
Eğer bu tasarı çıktıktan sonra, hâlâ bu kitaplık sa
dece gazetelerin ve dergilerin okunduğu yer olursa, 
eğer hâlâ bu kitaplık içinde hangi kitabın bulun
duğunu içinde çalışanın bile bilmediği bir yer 
olursa, hâlâ milletvekillerine yabancılaşmış ölü bir 
kitap yığını olursa bu kanun uygulanmıyor demek
tir. Meclisin Başkanından o kitaplığın başında olan 
lara kadar hepsi de bundan sorumludurlar. 

Ne oluyor bu Kanunla bu kitaplık? Şu oluyor; 
Üyelere, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yer
li ve yabancı yayınları en geniş çerçevede izleme ola
nağı sağlayan, yaşama görevi nedeni ile Meclislerde 
duyulacak her türlü bilgi edinme ihtiyacını karşıla
yan bir kuruluş oluyor. Meclisdeki komisyonların 
yardımcısı bir kuruluş. Meclisdeki komisyonlara uz
man sağlayan bir kuruluş. Milletvekilinin ihtiyaç 
duyduğu uzmanlık bilgilerini, alacağı uzman kişile-
lerin yardımı ile kendisine veren bir kuruluş. Mikro
filmi çalıştıran bir kuruluş, fotokopiyi çalıştıran bir 
kuruluş, milletvekilinin her dildeki ve başka yasama 
organlarındaki olup bitenleri, zamanında izlemesini 
olanak içine sokan bir kuruluş olacaktır. 

Bu söylediklerim, Kanunun kitaplığı tarifi. «Ki
taplık» kelimesi Meclisin tç Yönetmeliğinde kulla
nılmış, tç Tüzükte kullanılmış bir kelimedir, 
ona sadık kalıyoruz biz. İlk defa bu öneri ile 
getirmiyoruz. Yerleşmiş, içtüzüğe girmiş ve hâlâ da 

öyle adlandırılmakta olduğu için getiriyoruz, içeriğini 
değiştiriyoruz. Kitaplığın tarifi bu söylediğim görev
leri yapmak üzeredir. Yoksa, bugün gördüğünüz gibi 
dergilerin, gazetelerin toplandığı ve bizim de vakit öl
dürdüğümüz bir yer olmaktan çok öteye, bir başkası, 
daha var, bir madde daha var, geliyor; yine Meclis 
Başkanına ve görevlilere hitap etmek istiyorum tuta
naklar yolu ile, Türkiye de bundan böyle çıkacak her 
türlü yazılı yayın bu Kanun dolayısıyle bize gelmiş 
olacaktır. Millî Eğitime gelir, savcılığa gider de Tür
kiye Büyük Millet Meclisine gelmezdi, oysa Millet 
Meclislerinin kitaplıkları o milletin en büyük kitap
lıklarından birisidir. Biz bir madde getiriyoruz, Tür
kiye'deki her türlü yayının bir nüshası da bu Meclise 
gelecektir. 

Böylece yakın bir zamanda, bizim kitaplığımız çok 
zengin bir kitaplıktı, çok daha zengin bir kitaplık 
olacaktır. Biz de paramızı dışardan getirteceğimiz 
kitaplara ya da o kitapları burada çevirecek uzman
lara, ya da belirli bir konuda uzman olarak millet
vekili arkadaşlarımıza yardım edecek kişilere harca
yacağız. 

Söyleyeceklerim bu kadardır, çok teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Uğur. 
1 nci madde hakkında başka söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 

Kitaplığın yönetimi : 
Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki

taplığı teşkilât bakımından, Millet Meclisi Başkan
lığına bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini ortaklaşa 
ilgilendiren hususlar, birleşik Başkanlık Divanınca ka
rara bağlanır. 

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

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kitaplık Karma Komisyonu teşkili: 
Madde 3. — Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu yönetir. Bu 
Komisyon her iki Meclisin içtüzüklerine göre, Genel 
Kurullarınca seçilmiş beş Cumhuriyet Senatosu Üye
si, olmak üzere en az onbeş üyeden kurulur. 
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Kitaplık Karma Komisyonu ilk toplantısında, 
aralarından bir başkan ve Cumhuriyet Senatosu ile 
Millet Meclisi üyelerinden birer sözsü seçer. 

Kitaplık Müdürü Karma Komisyonunun sekreter
lik hizmetlerini de yürütmekle görevli danışmanıdır. 

Kitaplığın amacına uygun biçimde verimli ola
rak çalışmasını sağlamak, yerli ve yabancı her tür
lü yayını, gerekli araçları ve malzemeleri seçmek ve 
personel ücretleri dışındaki her türlü harcamaları 
yapmak hususlarında karar verme yetkisi Kitaplık 
Karma Komisyonuna aittir. 

Komisyon, Kitaplık kadrosu ile yıllık bütçesi
ni de hazırlar ve Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Kitaplık hizmetleri: 
Madde 4. — Kitaplık hizmetleri şunlardır: 
a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayın için çağ

daş kataloglama ve sınıflandırma sistemlerinden en 
uygun olanını saptayıp uygulamak. 

b) Konu uzmanları ve kitaplık uzmanları ta
rafından üyelerin bilgi edinme ve belge sağlama ih
tiyaçlarını en kısa zamanda ve en iyi biçimde kar
şılamak. 

c) Yabancı dillerdeki yayınlardan üyelerin ya
sama çalışmaları için yararlanmasının sağlayacak 
çevirileri yapmak. 

d) Mikrofilm, fotokopi ve teksir cihazlarından 
çağdaş kitaplık sistemlerinin gerektirdiği ölçüde ya
rarlanmak ve üyeleri yararlandırmak. 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya
bancı dil bilgilerini geliştirmek ve yeni diller öğ
renmelerini sağlamak amacıyle yeni tekniklere uy
gun dil laboratuvarları kurmak ve çalıştırmak. 

f) Yerli ve yabancı kitap, dergi, gazete, hiilten, 
tutanak, rapor ve benzeri her çeşit yayınları ve kap
sadıkları konuları üyelere duyurmak için 15 gün 
de bir bülten yayınlamak ve kitaplık hizmetlerinin 
gerektirdiği diğer yayınları yapmak. 

g) Meclis Kitaplığının olağan işleyişinin ica-
bettirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun sayın Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Maddede geçen «konu uzmanı» ve «kitaplık uz
manı» tabirleri üzerinde durmak istiyorum. Tekrar 
arz edeyim, bu sözlerim Meclis Başkanlığına aittir; 
Meclis Başkanından başlamak ve aşağı doğru inmek 
üzere Meclisteki bütün memurlara ve görevlilere ait-
tır. 

Kitaplık uzmanı, kitaplıktaki bu tasnif işlerini bi
len kişidir. Bu iş bir bilim olmuştur, bu bilimden 
yararlanan kişidir. 

Konu uzmanı ise, belirli bir konuda, meselâ malî 
konularda, iktisadî konularda, milletlerarası ilişkiler 
konularında uzmanlaşmış, yabancı dil bilen, bu bil
gisiyle milletvekillerine faydalı olacak kişidir. 

Bu kitaplık kadrolarını kullanırken, lütfen, sadece 
kartoteks tekniğini bilen, kitaplık bilimini bilenlerle 
değil, asıl milletvekillerinin ihtiyacı olan, belirli ko
nularda uzmanlaşmış, dil bilgisi de olan diğer uzman
larla da kadroların kullanılması gerekir. 

Bunu da tescil etmek için söz almış bulunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Uğur. 
Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği hakkın

daki 500 sayılı Kanun tasarısına oy kullanmayan sa
yın üye var mı efendim?.. (Var sesleri.) Lütfen acele 
edelim efendim... 

Oyunu kullanmayan başka sayın üye?.. Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kitaplık Personeli: 

Madde 5. — Kitaplık personeli, kitaplık uzman
ları, belli bilim dallarında yeteneği saptanmış ya
bancı dil bilen konu uzmanları, dil öğretmenleri, çe
virmenler, danışmanlar, memurlar, daktilolar, teknis
yenler, ciltciler ve müstahdemlerden oluşur. 

Kitaplık personeli 4 ncü maddedeki yazılı ki
taplık amaçlarını gerçekleştirecek nitelikteki kişiler 
arasından sınavla seçilir. 

Sınav kurulu en az ikisi üniversite öğretim üye
lerinden olmak üzere (5) kişiden oluşur ve kitaplık 
karma komisyonu tarafından kurulur. 

Kitaplık Müdürü, Müdür yardımcıları, kitaplık 
ve konu uzmanları yapılacak sınav sonunda Karma 
Komisyonun teklifi üzerine Mlilet Meclisi Başkan
lığınca atanır. Bunların dışında kalan personel ise Kar
ma Komisyonunun teklifi ile Millet Meclisi Başkanlı
ğınca atanır. Hizmetin etkin bir biçimde yürütüle
bilmesi ve temini güç elemanların sağlanabilmesi yö
nünden kitaplığa anlaşmalı uzman alınabilir. 
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Bu şekilde alınacak personel için 657 sayılı Ka
nunun değişik 4 ncü maddesinin (B) bendindeki ge
çicilik vasfı aranmaz. 

BAŞKAN — 5 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 

Kitaplıktan yararlanma: 
Madde 6. — Kitaplıktan Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde siyasî parti grupları, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri ve üyeler dışındaki kişilerin yarar
lanma şartlan ve 4 ncü maddedeki hizmetlerin sınır 
ve kapsamı Karma Komisyon tarafından düzenlene
cek ve Millet Meclisi Başkanınca onaylanacak b!r 
Yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — 6 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

Kitaplığın çalışma süresi: 
Madde 7. — Kitaplık, Cumhuriyet Senatosu, Mil

let Meclisi Birleşik Genel Kurul ve komisyon toplan
tılarının devamı süresince ve tatil günlerinde üyelerin 
yararlanması için açık tutulur. 

Olağan çalışma saatleri dişinde açık tutulan Kitap
lığın hizmetlerinin aksamaması için, Kitaplık Müdü
rü gerekli tedbirleri alır. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkında söz isteyen sa
yın üye?.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla

rım; 
Demin, tümünde izah etmiştim, burada bir açıklık 

yok, ama varmış gibi geliyor. Ne zaman çalışacak 
Kitaplık? «Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi Bir
leşik, - orada da bir virgül olacak - Genel Kurul ve 
komisyon toplantılarının devamı süresince» açık ola
cak, bu belli. Ve devam ediyor; «tatil günlerinde» 
açık olacak. Ama biz başka bir şey söylüyoruz, bu
rada, bu kapsamın içinde değil; diyoruz ki, Genel 
Kurul toplantısı yok, saat kaçta kapanıyor Meclis? 
6'da kapanıyor. Tatil günü 6'da kapanıyor. Benim 
arkadaşım, vatandaşla beraber dairelerde işi takip et
ti, akşam üstü de gelip 7'den 8'e kadar, yahut 6'dan 
7'ye kadar, kapandığı saatten sonra şöyle gazeteleri 

okuyacak. Bunu bir misal olarak söylüyorum, başka 
bir zaman da olabilir, gece çalışması vesaire. 

Onun için; birinci fıkra kalıyor, ondan sonra bir 
fıkra ilâvesi teklif ediyoruz, «Yukarıdaki süreler dı
şında da Kitaplığın açık tutulacağı süreler, Kitaplık 
Karma Komisyonu tarafından belli edilir.» şeklinde. 
Karma Komisyon, oturacak, saat 6'da mesai bitiyor; 
meselâ Genel Kurulun çalışmadığı bir gün, saat 6'da 
mesai bitiyor, 7'ye kadar arkadaşların ihtiyacı var
dır, müracaatları var, 7'ye kadar çalışmasını uygun 
görüyorsa, kararını alacak... 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — 7'ye ka
dar değil de daha uzun olsun efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yani, 7 olur, 10 
olur. Ben 10 dersem belki ret edersiniz diye korkarım, 
azını söylüyorum. Bazen sabaha kadar olur, yani o.la-
şikâyetlere göre tespit edecek. Bugünkü Meclis az 
bilir. Bunu, Komisyon, o günkü şartların getirdiği 
şikâyetlere göre tespit edecek. Bugünkü Meclis az ça
lışabilir, yarınki Meclis daha çok, bir defa yapıyoruz 
bunu, yarınki Meclis bu ihtiyacı duyabilir. İltifat 
ederseniz,, daha yumuşak bir metin getirmiş oluruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 
7 nci madde hakkında başka söz isteyen başka sa

yın üye?.. Yok. 
7 nci madde için verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7 nci maddenin 1 nci fıkrasından sonra aşağıdaki 
fıkranın konmasını öneririz. 

İstanbul Gümüşhane 
R. Ülker E. Tuncer 
Erzincan Giresun 
N. Karsu O. Yılmaz 

Artvin 
E. Ş. Erdem 

«Yukardaki süreler dışında da Kitaplığın açık 
tutulacağı süreler Kitaplık Karma Komisyonu tara
fından belli edilir.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılıyoruz sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon verilen önergeye katılı

yor, 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi değişiklik önergesiyle beraber oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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8 nci maddeyi okutuyorum. 
Kitaplığa yayınların gönderilmesi: 
Madde 8. — 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri 

Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü bas
mayazı ve resimlerden birer nüshayı basımevciler, adı 
geçen kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kitaplığına gönderilmek üzere Millî Eğitim 
Bakanlığı emrine vermeye zorunludurlar. 

Bu yolla derlenen yayınlar, Kitaplık Karma Ko
misyonu tarafından değerlendirilir ve amaç dışı kalan
lar Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Kitaplık Yönetmeliği: 
Madde 9. — Kitaplık Kanunu hakkında hazırla

nacak Yönetmelik, bu kanunun yayımı tarihinden 
başlayarak altı ay içinde çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Alımlarda Usul: 
Madde 10. — T. B. M. Meclisi Kitaplığı için ya

pılacak her türlü alımlar 2490 ve 1050 sayılı ka
nunlara tabi değildir. 

Bu alımların yapılması usulü bir Yönetmelikle tes
pit edilir. 

Sınıf! 

Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Teknik Hizmetler 
Teknik Hizmetler 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 

(1) SAYILI 
D. 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — 1974 yılı Bütçe Kanununa ekli Mil

let Meclisi kadrolarının, Kitaplık Müdürlüğü kısmı
na, ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte görevde bulunan Meclis Kitaplığı personeli 
hakkında yukardaki 5 nci madde hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Yürürlük: 
Madde 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Cetvel okunmadı. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 11 nci 
maddedeki 1 sayılı cetvel okunmamıştır, cetvelin okun
ması lâzım. 

BAŞKAN — Peki efendim, cetveli okutuyorum. 

CETVEL 
Unvanı Adedi 

Kitaplık Baş Uzmanı 
Kitaplık Uzmanı 
Mikrofilm Baş Teknisyeni 
Dil Lâboratuvarı Operatörü 
Çevirmen (İngilizce) 
Çevirmen (Fransızca) 
Çevirmen (Almanca) 
Şef 
Daktilo (Dil bilir) 
Daktilo (10 parmak yazar) 
Teksirci (Fotokopi için) 
Ciltci 
Ciltci 
Odacı 
Odacı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, bu

rada sormak istediğim husus şudur : Uzmanlık vasıf
larının hangi nitelikte saptanması lâzım? 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bu hususta bir 
açıklaması var mı? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — «Kitaplık uzman
ları» diyor. Kitaplık uzmanları konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Riyasetine atfedilen yahut 
da 1327 sayılı Kanuna paralel olarak bazı tarifler 
konacak mıdır? 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, burada 
kitaplığı idare edecek bir Karma Komisyon var. Kar
ma Komisyon yetki taşımakla beraber, elbette bazı 
belgelerden de yararlanacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu hususu Karma Komisyonun ya
pacağını ifade etmektedirler efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
burada, Karma Komisyonun uzmanlık vasfı tayin et
me yetkisi yoktur. Uzmanlık bir belge, diploma iste
yen bir husustur, ihtisas meselesidir. Kütüphanede 
bulunan kişilerin bu konuda hangi nitelikleri taşıyacak
ları meselesi vardır. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinden mezun olanlar bunu alacak mıdır? 

BAŞKAN — Evet, bir dakika efendim. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Efendim, biraz daha tav
zih edeyim. Elbette bazı uzmanların diploma hamili 
olması lâzım. Sonra, yine bazı ihtisas belgeyle ispat
lanır. O da bir imtihan sonucunda olur. Kaldı ki, ge
rek Personel Kanunu, gerekse Komisyonun imtihan 
yapma hakkı vardır, yetkisi vardır. Bu imtihan sonun
da bir nitelik tespit eden belgeleri de esas alarak, el
bette ihtisası ve uzmanlığı tespit edeceklerdir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Bu izahat zapta geç
miş oldu. 

Sayın Gülsen, buyurun efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Burada, un
vanlar dağıtılırken; çevirmen (İngilizce), çevirmen 
(Fransızca), çevirmen (Almanca), var. Bunun dışında 
olanlar ne olacak? Şark dilleri ile veya Arapça ile ya
zılmış kitapları okuyabilecek bir şey... 

BAŞKAN — Evet efendim. Bu hususta Komis
yon bir izahat vermek ister mi efendim? Diğer diller 
için ne düşünüyorsunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, buradaki «İngilizce, 
Fransızca ve Almanca dillerini bilen» ibaresi sayın 
üyenin buyurduğu husus ile ilgili değildir. Tahmin 
ediyorum ki, Sayın Gülsen, Arapça metinleri okuya
bilecek bir kişinin mevcudiyetini isteyen bir öneride 
bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Efendim o da var. Diğer lisanlar için 
de ne düşündüğünüzü soruyorlar. Meselâ; İtalyanca, 
Rusça veya Çince... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, buradaki «İngilizce, 
ca ve Almancaya lüzum görülmüş. Zamanı geldiğin
de lüzum görüldüğü takdirde, Kütüphane Karma Ko
misyonu bunu dikkat nazarına alır, yıllık bütçelerle 
kadrolar getirilir. 

BAŞKAN — Evet, «Başka kadrolar teklif edile
bilir» diyor Komisyon. Şimdilik üç lisan üzerinde 
teklifte bulunulmuştur efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Eski eserle
rin çevirmesi yapılmak üzere yeni yazıya dönüştürül
mesi, bunların bizlere aktarılması gerektiğinde, acaba 
bunları kim yapacaktır? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, Sayın Gülsen'in haklı ola
rak ifade buyurdukları husus, kadroda istenen çevir
men ile ilgili hususlar değildir. Sayın Gülsen'in ifade 
buyurdukları hususu yerine getirmek için, bu an için 
dahi Başkanlık, Kütüphane Müdürlüğü emrine bir 
kadro verebilir. Sayın Başkanım, böylece Sayın Gül
sen'in haklı olarak ifade buyurdukları husus yerine 
getirilir. 

BAŞKAN — «Mevcut mevzuat içerisinde halle
dilebilir» diyorsunuz efendim, peki. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — O zaman cetveli 
koymasınlar. 

BAŞKAN — Cetvelleri oylarınıza arz ediyorum. 
(M. S. P. sıralarından «önerge var» sesleri) Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 13. — Bu kanun Millet Meclisi Başkan

lığı tarafından yürütülür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi Yüce Heyetin onayına arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bilâhara açık oylamaya sunulacaktır. 

— 233 — 



ML Meclisi B : 78 20 . 5 i 1975 O i 1 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği* Hükümeti arasında 
sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde baraj inşası 
ve baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin kanun tasarı ve teklifleriyle komisyon-
larden gelen diğer işler bölümünde yer alan, 160 S. 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
sınırdaki, Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde baraj inşası 
ve baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının, raporda belirtilen gerekçeler
le önem ve müstaceliyetine binaen gündemdeki sair 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 
BAŞKAN — Hükümeti temsilen yetkili şahıs?.. 

Tamam. Komisyon?.. Tamam. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. Rapor okunmaya
caktır. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Tümü üzerinde söz alan sayın milletvekilleri?... 

Grup adına Sayın Hasan Yıldırım, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN YILDIRIM 

(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sovyet Rusya ile aramızda, Arpaçay (Ahuryan) 

Nehri üzerinde baraj inşası ve baraj gölünün teşekkü
lü konusundaki Anlaşmanın onaylanmasını görüşmek
teyiz. 

Sovyet Rusya ile Doğu Anadolu sınırımız, Kara
deniz dahil büyük bir hat teşkil etmektedir. 

Kendileriyle aramızda, bugüne dek, ciddî sınır ih
tilâfımız olmamıştır. Bizim kadar Kuzey komşumuz 
da, aramızda her hangi bir çekişme ve sürtüşmenin 
çıkmaması için özel hassasiyet göstermektedir. 

(1) 160 S. Sayılı basmayazı tutanağına sonuna ek
lidir. 

i Siyasal rejimleri ne. olursa olsun, karşılıklı bu has
sasiyet, son zamanlarda münasebetlerimizde olumlu 
bir gelişmeye yol açmıştır. Olumlu gelişmenin etkile
ri, kendisini ekonomik sahada da göstermeye başla
mıştır. İskenderun Demir - Çelik Sanayii bunun ör
neğidir. Amacımız, siyasal rejimleri ne olursa olsun, 
bütün dünya ülkeleriyle ekonomik ve sosyal sahada 
işbirliği yapmada fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Arpaçay (Ahuryan) Barajı, Doğuda Arpaçay Neh
rinin üzerinde yapılacaktır. Doğu Anadolu bölgesi, 
Devletin birçok imkânlarından olduğu gibi sulama 
imkânlarından da gereği gibi istifade etmemiştir. 
Eğer baraj yapılırsa, koskocaman İğdır ve Dil ova-

I sında 66 bin hektar arazi sulanacaktır. Ovanın sulan
ması halinde buğday ve arpa dışında şeker pancarı 
ekimi, pamuk ekimi ve pirinç ekimine yer verilecek 
ve sonuçta bir şeker fabrikasının kurulmasına da yol 
açılmış olacaktır. 

Barajın finansmanı iki ülke arasında eşit şekilde 
yüklenilmiştir. Hissemize 26 598 000 Türk lirası düş
mektedir. Barajın yapımı ve gölün teşekkülü, sınırda 
değişiklik yaratmayacak ve sınır çizgisi eskisi gibi şa-
mandralarla belirtilecektir. 

Kars ve ilçelerinin ekonomik hayatı için büyük 
önem taşıyan bu Anlaşmanın onaylanması lehinde oy 
kullanacağımızı Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na arz eder, saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
M. S. P. Grupu adına Sayın Abdurrahman Unsal, 

'buyurun efendim. 
M S . P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 

UNSAL (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında hudut teşkil 
eden Araş nehri ve onun bir kolu bulunan Arpaçay 
üzerinde, Ruslarla müşterek olarak bir tesis yapımı 
düşünülmektedir. Şu anda, Hükümet kademesinde ya
pılmış olan Anlaşmanın tasdikini öngören Kanun ta
sarısı görüşülmektedir. 

Bu anlaşmanın hedef aldığı hususu kisaca arz et
mek isterim. 

Bu anlaşma; hududumuzu teşkil etmiş 'bulunan 
Arpaçay üzerinde, Sovyetler Birliği ile müştereken, 
Ahuryan mevkiinde bir baraj 'inşa edilmelkıte ve bu ba
rajın arkasında toplanacak olan su ile Türkiye'nin İğ
dır ovasını, Sovyetler Birliğinin de İğdır ovasının mü
tekabil tarafında 'bulunan kendi topraklarını sulama-

I sini istihdaf eden bir anlaşmadır. 
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İğdır ovası ve onun devamı mahiyetinde bulunan 
Aralfk ve Dil ovalarının yekûn alanı 66 bin hektardır. 
Bunun 26 bin hektarını biz Devlet olarak önceki se
nelerde mevcut su ile sulamış bulunmaktayız. 26 bin 
hektarlık kısmı üzerinde sulama şebekesini tesis et
miş bulunmaktayız. Geride 40 bin hektarlık, sulanma
sı mümkün olan gayet müsait bir arazimiz mevcuttur; 
fakat 26 bin hektarlık bir sulama şebekesini tesis et
memize rağmen, mevcut su ancak 8 bin hektarlık bir 
sahanın sulanmasına kifayet etmektedir. Mevcut su 
m'enbaı da Araş nehridir. Araş nehri üzerinde Kara-
k'ale mevkiinde inşa edilmiş bulunan Serdarabad regü-
latörüyle, Araş Nehrinin sularından yarı yarıya Rus
larla müştereken istifade edilmektedir. Yarısinı onlar 
kullanmakta, mütebaki yarısını da biz kullanmakta
yız. Ancak kullandığımız miktar, 8 bin hektarın nor
mal olarak sulanmasına kâfi gelmektedir. Şebekemiz 
26 bin hektardır, toprak kaynağımız 66 bin hektar
dır. O halde 58 bin hektarlık bir toprak kaynağımızın 
suya 'ihtiyacı vardır. Ruslar tarafında da geniş ve 
sulanması icabeden toprak kaynaklan mevcuttur. Bu 
toprakları sulayarak yegâne su kaynağı ise, Araş ve 
Aras'ın kolu Arpaçay'dır. Bu itibarla, Arpaçay üze
rinde, Ruslarla müştereken geçmiş senelerde gerekli 
etüdier yapılmış ve Ahuryan mevkiinde bir beton baraj 
inşaatı 'için lüzumlu her türlü çalışmalar yapılmış 
projeler hazırlanmıştır. Bu baraj yapıldığı takdirde 
arka tarafta 525 milyon m3 su birikecek, bu suyu 
Sovyetler yarı yarıya müştereken kullanacağız. Yarısı
nı biz kullanacağız, yarısını onlar kullanacak. Böyle
ce, sulama mevsiminin sonunda birikmiş bulunan su 
ile, biz Türkiye olarak İğdır Ovasının eksik su ihtiya
cını karşılamış olacağız; yani şu anda 8 bin hektarı 
rahatlıkla sulayabileceğimiz ovada 66 bin hektarlık 
geniş bir toprak kaynağımız sulama imkânlarına sa
hip kılmış olacağız. 

Bu tesisi çok hayırlı bir tesis olarak düşünüyoruz. 
Millî Selâmet Partisi Grupu olarak bu anlaşmayı olum
lu karşıladığımız ve müspet oy kullanacağımızı bildi
rir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. S. P. sıracın
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Kanunun tümü üzerinde Demokratik Parti Grupu 

adına Sayın Mehmet Altınsoy, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ortak sularda ortak tesisler yapmak, bugünün 
dünyasında hemen çok kullanılan bir usul haline gel
miştir. Bilhassa kuzey komşumuz Sovyet Rusya ile 
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Araş Nehri üzerinde daha evvel kurmuş olduğumuz 
müşterek regülâtörden İğdır Ovasının bir kısmı şu 
anda istifade etmektedir. Ancak, İğdır ve Aralık Ova^ 
sında, biraz evvel kıymetli arkadaşımın ihtisasına taal
lûk ettiği için, vukufla ifade ettiği gibi, 400 ilâ 500 
bin dönüm miktarında bir arazi şu anda sulanama-
maktadır. Halbuki çok mümbit bir arazidir. Şu anda 
sadece kuru ziraat yapılabilen, hububat ekilebilen, 
buğday - arpa ekilebilen yerde, pancar ve kısmen pa
muk ziraati yapılabilecek hale gelecektir sulandığı 
takdirde. Bu nedenle, yapılacak ortak barajın hem 
Kuzey komşumuza, hem de bize faydası olacaktır. 
Esasen ortak hudut olan nehirlerin bu şekilde kulla-: 
nılması, devletler arasında teamül haline gelmiştir. 
Ezcümle, Afganistan - Sovyet Rusya hududunda bu
lunan bir nehirden ortak istifadeleri sebebiyle, Sovyet 
Rusya'ya nazaran oldukça geri kalmış bir devlet olan 
Afganistan, Tahar.ve Kunduz bölgesinde Sovyet Rus
ya'nın o bölgedeki ayarınca bir ziraat gelişmesi gös-: 
terebilmiştir. Başka çok çeşitli misaller de bulmak 
mümkündür. 

Bu bakımdan yapılacak bu barajın bilhassa, Ara
lık, Dil ve İğdır Ovalarına büyük ziraî katkılar geti-: 
receği inancıyle; esasen yapılmış olan anlaşmanın 
tasdikine dair olan Kanun tasarısına Demokratik Par
ti Grupu olumlu oy kullanacağımızı arz ederiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj 
Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 26 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov-: 
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasın
daki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde baraj in-: 
şasi ve baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliği
ne dair Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen?... 
Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 



M. Meclisi B : 78 20 . 5 ; 1975 0 : 1 

Madde 2. — Bu kanun, Anlaşmanın onay belge
lerinin teati edilmesiyle yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... Yok. 
İkinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

Üçüncü maddeyi. oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun da bilâhara açık oylarınıza arz edile
cektir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan komisyonları raporları. (1/64) (S. Sayı
sı : 161) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin kanun tasarısı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işler bölümünde yer alan, 161 
S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergi
lendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların 
Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, rapor
da belirtilen gerekçelerle önem ve müstaceliyetine bi
naen gündemdeki sair işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerinde-
ler. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

ediyorum. Raporun okunmasını arzu edenler... Okun
mamasını arzu edenler... Rapor okunmayacaktır. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere 
geçiyoruz. Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

(1) 161 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında 
Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenme
sine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç 
Krallığı arasında 16 Aralık 1971 tarihinde Ankara'da 
imzalanan, Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Ver
gilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların 
Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun sözü geçen Anlaşmaya iliş

kin onay belgelerinin teati tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yo,k. İkinci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bilâhara açık oylarınıza arz edilecektir. 

Oylama sonuçlarını arz ediyorum : 14 . 7 . 1964 
günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk As
kerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çe
şitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkın
da Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının açık oylamasına 90 sayın üye iştirak et
miştir. Dolayısıyle ekseriyetimiz bulunmadığından, 
gündemde yer alan seçimi yapmak ve denetimle il
gili konulan görüşmek için, 21 . 5 . 1975 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 18.20 
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VD1. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekii Oral Mavioğlu'nun, Çuko-
birlik yöneticilerinin uygulamalarına ilişkin sorusu ve 
Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanı Vefa Poyraz'ın 
yazılı cevabı (7/433) 

17 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığından aşa
ğıdaki yazılı sorumun cevaplandırılmasına delaleti
nizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru : 

30 . 1 . 1975 tarihli yazılı sorumuzla Çukobirlik 
Yöneticilerinin uygulamalarından söz etmiştim aşağı
ya yine aynı yöneticilerle ilgili sorularımı sıralıyorum. 

1. Defter kayıtlarına göre satın alındığı ifade 
edilen pamuk (kütlü) miktarıyle halen depolarda mev
cut kütlü miktarı arasında bir takım yolsuzluklar ne
deniyle fark bulunduğu kanısındayım. İlk yazılı soru 
önergemde bu hususa eğilmiştim bu soru önergemden 
sonra Çukobirlik deposundaki çıkan yangınlardan ha
beriniz var mı, yangın sebepleri nelerdir, halk ara
sında yolsuzluğu ört bas etmek için yangınlar çıka
rıldığı iddiaları vardı, bu iddialar ne derece geçerli
dir? 

2. — Çukobirlik, üyelerine tarım ilâçları satışı 
yapar, koruma tarım ilâçlarıyle yaptığı (treflan) ilâcı 
anlaşması ve Türk Hoechst ile yaptığı (brasicol) ilâ
cı anlaşmalarını iptal etmiştir. Bu yüzden üreticileri
ne bu ilâçları dağıtamamıştır. Nedeni nedir? 

3. — Çukobirlik üyelerine kimyevî gübre de da
ğıtır. Akdeniz Gübre Sanayii Anonim Ortaklığından 
alarak ortaklarına dağıtması gereken gübreyi bugü-
nedek almamıştır ve ortaklarına dağıtmamıştır. Ne
deni nedir? 

4. Ortak dışı kredili satışlar kaldırılmıştır, özel 
bir neden var mıdır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 16 . 5 , 1975 

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : H-ll-1175 

Konu : İçel Milletvekili Sayın Oral 
Mavioğlu'nun yazılı soru önergesi. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 24.2.1975 gün ve 7/433-1977/17001 sayılı 

yazılarınız. 
İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun «Çuko

birlik yöneticilerine ilişkin» yazılı olarak cevaplandı
rılması istemiyle Başkanlığımıza yönelttikleri soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun «Çuko
birlik yöneticilerine ilişkin» Köy İşleri Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılması istemiyle yöneltmiş ol
dukları soru önergesinin cevabıdır. 

1. — Çukobirlikçe üreticiden satın alınan (pamuk) 
kütlü miktarı ile halen depolarda mevcut bulunan 
kütlü miktarı arasında bir takım yolsuzluklar nede
niyle fark bulunduğu iddiasımn, halen devam eden 
işletme faaliyetleri nedeniyle kesin olarak tespiti müm
kün bulunmamaktadır. Çukobirlik vaki çeşitli yol
suzluk iddiası ile ilgili Bakanlığımız Teftiş Kuru
lunca gerekli denetim sürdürülmektedir. 

Malumlarınız olduğu veçhile pamuk yangına 
karşı hassas bir emtia olduğundan vukuu muhtemel 
yangınlara karşı Çukobirlik Teşkilâtında yeteri ka
dar araç, gereç ve eğitilmiş personel bulundurulmak
ta ayrıca bu tedbirde kâfi görülmeyip bilumum em-
tea, gayrimenkul ve menkul mallar değer fiyatları ile 
sigorta ettirilmektedir. 

Bugüne kadar husule gelen yangın olayları sigor
ta eksperleri tarafından nedenleri ile birlikte tespit 
edilmiş ve hasar miktarları sigorta tarafından öden
miştir. Yolsuzlukları örtbas etme gayesi ile çıkartıla
cak bir yangındaki hasarın sigortaca tazmini düşü-
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M, Meclisi B : 78 20 , 5 s 1975 O : 1 

nülemeyeceği gibi esasen böyle bir olay bugüne ka
dar da varit olmamıştır. 

2. — Treflan, Brasicol ve benzeri toprakaltı kurt
ları ile mücadele ilâçlarının alımı için yapılan ihale
de : 

a) İhaleye iştirak eden firmaların teklif mektup
larındaki fiyatlardan indirim yapmadıkları, 

b) Bayer ve Türk Hoechst firmalarının teklif 
ettikleri ilâçları 15 Şubat ile 15 Mart 1975 tarihleri 
arasında verebileceklerini ancak forsmajör durum
ları olabileceği nedeni ile teslimatın 15 Mart'tan son
raya kalabileceğini, 

c) Diğer firmaların ise Çukobirliğin ihtiyacı olan 
miktarları veremiyeceklerini beyan etmeleri ayrıca, 
teklif edilen fiyatların geçen yıl ki mubayaa fiyatla
rımızın çok fevkinde oluşu ve kredi olanaksızlığı ne
deni ile teklif edilen bilumum ilâçların alınmasından 
sarfınazar edilmiştir. 

3. — Bakanlar Kurulunun 7/6367 sayılı Karar
namesine istinaden yurdumuz dahilinde ihtiyaç duyu
lan bilumum gübrenin tedariki ve dağıtımı Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu tarafından yapılmaktadır. 

Bu bakımdan Çukobirliğin re'sen Akdeniz Güb
re Sanayii Anonim Ortaklığından gübre alarak or
taklarına dağıtması mümkün değildir. İhtiyaç duyu
lan gübrenin temin ve tedariki için Türkiye Zirai Do
natım Kurumu nezdinde gerekli talep ve işlemler Bir
lik tarafından yapılmış olup T. C. Ziraat Bankasından 
alınacak krediye intizar edilecektir. 

4. — Çukobirlik ve bağlı kooperatiflerin ortak 
dışı kredili satış yapması kuruluş amaçlarına ve mev
zuata aykırı bulunduğundan bugüne kadar ortak dı
şı kredili satış yapılmamıştır. Bu tür işlemin kaldırıl
ması da söz konusu değildir. 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'unun «Çu
kobirlik yöneticilerine ilişkin» Köy İşleri Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle yöneltmiş 
oldukları soru önergesinin cevabıdır. 

1. — Çukobirlikçe üreticiden satın alınan (pamuk) 
kütlü miktarı ile halen depolarda mevcut bulunan 
kütlü miktarı arasında bir takım yolsuzluklar nede
niyle fark bulunduğu iddiasının, halen devam eden 
işletme faaliyetleri nedeniyle kesin olarak tespiti müm
kün bulunmamaktadır. Çukobirlikte vaki çeşitli yol
suzluk iddiası ile ilgili Bakanlığımız Teftiş Kurulun
ca gerekli denetim sürdürülmektedir. 

Malumlarınız olduğu veçhile pamuk yangına karşı 
hassas bir emtea olduğundan vukuu muhtemel yan
gınlara karşı Çukobirlik Teşkilâtında yeteri kadar 

araç, gereç, ve eğitilmiş personel bulundurulmakta 
ayrıca bu tedbirde kâfi görülmeyip bilumum emtea, 
gayrimenkul ve menkul mallar değer fiyatları ile si
gorta ettirilmektedir. 

Bugüne kadar husule gelen yangın olayları sigor
ta eksperleri tarafından nedenleri ile birlikte tespit 
edilmiş ve hasar miktarları sigorta tarafından öden
miştir. Yolsuzlukları örtbas etme gayesi ile çıkartıla
cak bir yangındaki hasarın sigortaca tazmini düşünü
lemeyeceği gibi esasen böyle bir olay bugüne kadar 
da varit olmamıştır. 

2. — Treflan, Brasicol ve benzeri toprakaltı kurt
ları ile mücadele ilâçlarının alımı için yapılan iha
lede : 

a) İhaleye iştirak eden firmaların teklif mektup
larındaki fiyatlardan indirim yapmadıkları, 

b) Bayer ve Türk Hoechst firmalarının teklif 
ettikleri ilâçları 15 Şubat ile 15 Mayıs 1975 tarihleri 
arasında verebileceklerini ancak formajör durumları 
olabileceği nedeni ile teslimatın 15 Mart'tan sonraya 
kalabileceğini, 

c) Diğer firmaların ise Çukobirliğin ihtiyacı olan 
miktarları veremeyeceklerini beyan etmeleri ayrıca, 
teklif edilen fiyatların geçen yılki mubayaa fiyatla
rımızın çok fevkinde oluşu ve kredi olanaksızlığı ne
deni ile teklif edilen bilumum ilâçların alınmasından 
sarfınazar edilmiştir. 

3. — Bakanlar Kurulunun 7/6367 sayılı Kararna
mesine istinaden yurdumuz dahilinde ihtiyaç duyu
lan bilumum gübrenin tedariki ve dağıtımı Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu tarafından yapılmaktadır. 

Bu bakımdan Çukobirliğin re'sen Akdeniz Gübre 
" Sanayii Anonim Ortaklığından gübre olarak ortakları
na dağıtması mümkün değildir. İhtiyaç duyulan güb
renin temin ve tedariki için Türkiye Zirai Do
natım Kurumu nezdinde gerekli talep ve işlemler Bir
lik tarafından yapılmış olup T. C. Ziraat Bankasın
dan alınacak krediye intizar edilecektir. 

4. — Çukobirlik ve bağlı kooperatiflerin ortak 
dışı kredili satış yapması kuruluş amaçlarına ve mev-, 
zuata aykırı bulunduğundan bugüne kadar ortak dı
şı kredili satış yapılmamıştır. Bu tür işlemin kaldırıl
ması da söz konusu değildir. 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
27 Mayıs 1960 Devrim'inde Başbakanlık kasasından 
çıkan eşya ve paralara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı S ey fi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/499) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşandaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı diler, 
saygılar sunarım, 

1 1 . 4 . 1975 
Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Soru : 
27 Mayıs 1960 devriminde Türk Silâhlı Kuvvetle

rince görevden alınan merhum Başbakan Adnan Men
deres'in açılan Başbakanlık kasasında, bir Başbaka
nın Devlete ait kasasında bulunması hoş görülmeyen 
kadın eşyalarının çıktığı ve yapılan bu tespitte bir 
zarf içerisinde 110 000 lira tutarında değişik yabancı 
paraların daha sonra hazineye devredilmeden kay
bolduğu söylentisi yaygın haldedir. 

1. — Merhum Adnan Menderes'in kasasının kim
ler tarafından açıldığı ve yapılan tespitte tutulan zap
tı kimlerin imzaladığı? 

2. — Yasşıada Yüksek Adalet Divanında görülen 
Bebek Davası adh davada iddia makamınca teş
hir edilen kadın eşyasının Başbakanlık kasasından 
çıktığı doğru mudur? 

3. — Başbakanlık kasasında önceden tespit edilip 
Hazineye devredilmeden kaybolduğu iddia edilen 
yabancı paraların kimler tarafından ortadan kaldırıl
dığı tespit edilmiş midir? Yoksa bu paralar merhum 
Menderes'in zimmetinde mi görülmektedir? Bu pa
ralar için merhum Menderes'in varisleri veya zabtı 
tutan kişiler aleyhine geri alma için kanunî kovuş
turma yapılmış mıdır? 

4 . - 2 7 Mayıs 1960 devriminde Başbakanlık Müs
teşarlık görevini fiilen devrelan Alparslan Türkeş'in, 
kasanın açılmasında tutulan zabıtta imzası var mı
dır? Kasada bulunduğu iddia edilen kadın eşyaları 
oraya bir tertip sonucu konmuş ise, bu tertipte o za
manın Başbakanlık Müsteşarı Albay Alparslan Tür
keş'in görevi ve sorumluluğu nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 5 . 1975 

Sayı: 3 -1045 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer ta

rafından Başbakana yöneltilen yazılı soru önergesine 
Sayın Başbakan adına aşağıdaki cevabı arzediyorum. 

Saygılarımla. 
Seyfi Öztürk 

Devlet Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer'in 
yazılı soru önergesinde yeralan ve 4 madde halinde 
ileri sürülen hususlar, 27 Mayıs 1960 devrimini konu 
olarak almaktadır. 

27 Mayıs 1960 devriminden bu yana aradan 15 
sene geçmiştir. Sorulan hususların politik maksadı 
ve hedefi malûmdur. Bu konularda lüzumsuz pole
mik ve tartışma açmakla Türkiye'nin hiçbir meselesi 
halledilemez. Ayrıca, Hükümetin görevini ilgilendi
ren herhangi bir husus da yoktur. 

Anayasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
94 ncü ve müteakip maddelerine göre denetim yol
larından birisi olan, soru müessesesinin Yasaların özü
ne ve sözüne uygun şekilde kullanılması gerektiğine 
işaret ederken, yazılı soruyu bu nitelikte bulmadığı
mızı beyan ederim, 

3. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Hü
kümete güvenoyu hakkındaki iddialara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
yazılı cevabı. (7/502) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına izinlerinizi arz ederim. 
14 .4 .1975 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

1. — Muhalefet Partilerinden ve bağımsız Millet
vekillerinden size güvenoyu verenleri para ile satınal-: 
dığmız, hatta bunların bir kısmına astronomik rakam
lara ulaşan para verdiğiniz yaygındır. Bu gerçek midir? 

2. — Güvenoyu günü bir Milletvekili hem parti
sinden, hem de Milletvekilliğinden istifa etmiştir. Bu 
Milletvekiline seçimlere kadar olan maaşının tümünü 
peşin, önümüzdeki yapılacak ilk genel seçimde de lis
te başı garantisi verdiğiniz söylenmektedir. Bunun ger
çeklik derecesi nedir? 

3. — Bağımsız üyelerden birinin Sağlık Bankasına 
olan 4,5 milyon TL.'nın borcunu sizin kapattığınız 
iddia edilmektedir. Sağlık Bankasına borcu olan ba
ğımsız parlamenter var mıdır? Bu borç sizin tarafı-. 
nızdan kapatılmış mıdır? 

4. — Size güvenoyu veren üyelerin çoğuna, nakit 
paranın dışında siyasal nüfusunuzu kullanarak devle
tin olanaklarından yönetim kurulu üyeliği, bağilik 
temsilcilik gibi olanaklar sağladınız mı? 

(1) 6J186 sayılı sözlü sorudan yazılı soruya çevril
miştir,. 
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5. — Anayasal bir zorunluk olan, Türkiye'nin ka- • 
''derini değiştirecek Toprak Reformunu isavsaklamak 
ve uygulatmamak sözünü size güvenoyu veren toprak 
ağası milletvekillerine verdiniz mi? 

6. — Güvenoylamasına katılmayan milletvekilleri
ni zorbalıkla kaçırttığınız 'doğru mudur? 

7. — Rejimin özüne, demokrasinin köküne dina
mit koyan bu davranışlarınızla sizin dilinize doladığı
nız Sicimi de sandığı da yok ettiniz. İki günlük iktida
rınız için rejime bu kadar tahribatı yaparken tüyle
riniz ürpermedi mi? 

T. C. 
Başbakanlık 

Sayı : 3 - 1044 2 0 . 5 . 1975 
, 7/502 - 2221 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez tarafın-

ıdan Başbakana yöneltilen yazdı soru önergesine Sa
yın Başbakan adına aşağıdaki cevabı arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Seyfi Öztürk 

Devlet Bakam 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez'in yazı
lı soru önergesinde yer alan ve 7 madde halinde ileri 
sürülen iddiaların gerçeklerle hiç bir ilişkisi yoktur. 

Derhal kaydedelim ki, mahdut bazı çevrelerce, de
mokratik parlamenter rejimin hayat kaynağı olan, 
hür Parlamentoyu ve Parlamenteri küçük düşürmek 
için bir takım isnat, iftira ve kötülemeler yapılmakta
dır, 

Bu kötülemelerin asıl hedefi, Demokratik siyasî 
sisteme ve siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olan si
yasî partilere zarar vermektir. 

Siyasî tercihin sonucu olarak partilere katılmanın 
veya partilerden ayrılmanın arkasında bir takım meş
ru ve makbul olmayan sebepler aramak, yakıştırma
lar yapmak hiç bir şekilde tecviz edilemez. 

Aksi takdirde bu durum bizzat o. kişinin kendi 
kendisine yaptığı haksız bir bühtan olur. Bunu da hiç 
'bir şekilde doğru bulmayız. 

Partilerarası medenî ölçüler içinde ve yurt sorun
ları üzerinde yapılması mutad olan tartışmalarda, he
le özellikle iktidar - muhalefet ilişkilerinde iktidarı 

. yıpratıyoruz, yıpratacağız diyerek sonucunda rejime 
zarar verici bir takım davranışlardan, iddia ve is
natlardan kaçınmakta hem zaruret ve hem de sayısız 
yarar vardır 

Bu vesile ile ayrıca, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
94 ve müteakip maddelerine göre «Denetim yolların
dan»1 birisi olan soru müessesesinin Anayasa ve İçtüzü
ğün özüne ve sözüne uygun şekilde kullanılması ge
rektiğine işaret etmek isterim. 

Yazılı soruda ileri sürülen hususlar belli bir ko
nuda bilgi almaktan Öteye belli kişileri, itham etmeyi 
öngörmektedir. Bunu da doğru bulmadığımızı beyan 
etmek isterim. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın, 
Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in Hükümet 
Programı görüşmeleri sırasında Millet Meclisinde yap
tığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı, (7/503) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yâ  

zıh olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica eder. 
Saygılar sunarım. 

1 5 . 4 . 1975 
Diyarbakır Milletvekili 

Mahmut Uyanık 

Hükümet programının Millet Meclisindeki müza-
kerleri sırasında Başbakan Yardımcısı Sayın Alparslan 
Türkeş bir vesile ile kürsüden yaptığı konuşmada «be
nini kuvvetlerim, devlet kuvvetlerine yardımcı olmakta
dır» demiştir. 

1. — Başbakan Sayın Süleyman Demirel yardım
cısı Sayın Alparslan Türkeş'in kuvvetlerinden yarar
lanmayı yasal bulup, buna tevessül etmeyi düşünü
yor mu? 

2. — Şayet bu kuvvetlerden yararlanmayı yasal 
bulmayıp, buna tevessül etmeyecekse yartumcısı Sayın 
Türkeş'in emriyle bu kuvvetlerin harekete geçmesi ha
linde buna mani olacak mı? olmayacak mı? 

3. — Şayet bu kuvvetlerden istifadeyi yasal bu
lup, buna tevessül edecekse, bunun Devlete malî yön
den bir külfeti olacak mı? Yine şayet Devlete malî yön
den bir külfeti olmayacaksa, bu kuvvetleri harekete 
geçirecek masraflar nasıl karşılanacak? 

4. — Biz Devletin yardımcı kuvvete hiçbir zaman 
muhtaç olmayacak kadar güçtü olduğuna inanıyor, iç
te ve dışta her zorbalığın üstesinden rahaltlılkla gelece
ğine güveniyoruz. İç barışın, huzurun ve asayişin nere
den gelirse gelsin, her zorbalığın karşısına tarafsız bir 
anlayış İçerisinde devlet güvenlik kuvvetlerini çıkar
makla temin edileceğine inanıyoruz. Başbakan Sayın 
Süleyman Demirel bu konuda ne düşünüyor. 
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T. C. 
Başbakanlık 20 . 5 . 1975 

Sayı : 3-1041 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mahmut Uyanık 
tarafından Başbakana yöneltilen yazılı soru önergesi
ne, Sayın Başbakan adına aşağıdaki cevabı arz ediyo
rum. 

Saygılarımla. Seyfi Öztürk 
Devlet Bkanı 

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokra
tik, lâyik ve sosyal bir Hukuk Devletidir. 

Nitelikleri Anayasamızda gösterilen Devletimize 
yönelecek iç ve dış tehlikeler karşısında Devletin na
sıl korunacağı, kamu düzeninin ne şekilde sağlana
cağı, Anayasa ve Yasalarımızda gösterilmiştir. 

Hukuk Devletinde her türlü kanunsuzluğa karşı 
hukukun içinde kalarak ve hukuk yoluyle mücadele 
etmek kaçınılmaz, vazgeçilmez bir temel ilkedir. 

Hükümet Programında da açıkça belirttiğimiz gibi 
Devletin güvenliğinin korunmasında, kanun hâkimiye
ti mutlak sağlanacaktır ve sağlanmaktadır. 

Kanunlara ve nizamlara riayetkar olan vatandaş
larımız, kanun hâkimiyetinin sağlanmasında desteği
miz ve yardımcımızdır. 

Ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bir bütün olan Türk 
Devletine, Büyük, Atatürk'ün kurduğu Parlamenter 
Cumhuriyet rejimine yürekten inanan, onu savunan 
ve ona yönelen tehlikeler karşısında uyanık, bekçi
lik yapan her vatandaşımız da, yasa sınırları içinde 
Devleti koruyan güçlerin samimî yardımcısıdır. 

Devleti ve Cumhuriyeti korumak ve fikren sa
vunmak görevi milletimize bir Anayasa emri olarak 
verilmiştir. 

Bu konuların yanlış tefsirlere vesile yapılmamasını ve 
kasıtlı değerlendirmelerden uzak tutulmasını belirti
rim. 

5. — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çane-
ri'nin, Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında 
Hükümetin düşüncelerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'ın yazılı 
cevabı. (7/506) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereken işlemin yapıl
masına müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

. 15 . 4 . 1975 
Çanakkale Milletvekili 

O. Orhan Çaneri 

1. Görevi gereği Urf a'ya giden Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarı 10 . 4 . 1975 tarihinde Ada-
na'dan geri çağrılmıştır. Gidişini ilgililere bildirdiği 
halde acele olarak geri çağrılmasının gerekçesi ne-. 
dir? 

2. Urfa'da yapılmakta olan Toprak Reformu
nun Hükümetinizce durdurulacağı iddiaları vardır ve 
Urfa civarındaki geniş toprak sahipleri tarafından 
böyle propaganda yapılmaktadır. Güvenoylaması ari
fesinde Müsteşarın Urfa'ya gitmesi bu propogandayı 
önler düşüncesiyle kendisini geri çağırmış olmanız 
mümkündür. Urfa'da Toprak ve Tarım Reformu 
uygulaması hakkında Hükümetinizin düşüncesi ne-! 
dir? 

3. Güvenoylaması günü Meclise gelmeyen iki 
Urfa Milletvekiline reform yapılmayacak kanısını 
vermek için bu geziyi önlediğiniz de basına geçmiştir, 
Bu doğru mudur? 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 5 . 1975 

Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı 

Sayı : 111 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 5 . 4 . 1975 günlü yazıları. 
Çanakkale Milletvekili Sayın O. Orhan Çaneri 

tarafından Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e yö
neltilen yazılı önergeye Başbakan adına verilen cevap 
maddeler halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Kemal Erkovan 

Devlet Bakanı 

Sayın O. Orhan Çaneri 
Çanakkale Milletvekili 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e yöneltilen 
15 . 4 . 1975 tarihli yazılı soru önergenize Başba
kan adına verilen cevap, maddeler halinde aşağıya 
çıkarılmıştır. 

1. — Görevli olarak Urf a'ya giden Toprak ve 
Tarım Reformu eski müsteşarı Sayın Saim Kendir 
belirli konularda bilgisine acele ihtiyaç duyulduğu 
için 10 . 4 . 1975 günü Adana'dan Ankara'ya geri 
çağrılmıştır. 

2. — Urfa bölgesinde başlatılan Toprak ve Tarım 
Reformuna ilişkin çalışmalar, yürürlükte bulunan 
yasalar çerçevesinde sürdürülmektedir. 
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Bölgedeki reform uygulamasının durdurulacağı 
yolunda yürütme organı dışında bazı çevrelerde yü
rütüldüğü iddia edilen propagandaların hükümeti
mizle • hiçbir ilgisi yoktur. Bu tip propagandaların 
hükümetimizi bağlamayacağı izahtan varestedir. 

3. — Sayın Saim Kendir'in geri çağrılması olayı 
ile iki Urfa Milletvekilinin kullandıkları oyların ma
hiyeti hakkında bir ilgi kurluması mümkün ve varit 
değildir. 

Bilgilerini rica ederim. 

Mustafa Kemal Erkovan 
Devlet Bakanı 

6. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Adana'da selden zarar gören çiftçilere ilişkin Tica
ret ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlarından 
sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'ın yazılı cevabı (7/524) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için aracılığınızı saygıyle arz ederim. 
Saygılarımla. 29 . 4 . 1975 

Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Son yağışlar nedeniyle taşan Ceyhan Nehri ve 
Adana Toprak Barajından bırakılan sular Adana'nın 
Ceyhan Merkez Kaza ve Karataş ilçelerinin bazı 
köylerinin su taşkınına uğramalarına sebep olmuştur. 
40 bin dekara yakın ekili hububat ve pamuk mah
sulü halen sular altında olduğu ve zararın 50 milyon 
lirayı aştığı söylenmektedir. 

1. — Selden zarar gören çiftçilerimizin zararları 
ne şekilde ve hangi ölçüler içerisinde giderilecektir? 

2. — Sel felâketine uğrayan çiftçilerimizin Ziraat 
Bankasına olan borçları ertelenecek midir? Bu borç
lar uzun vadeli taksitlere bağlanacak mıdır? 

3. — Ziraat Bankası selden zarar gören çiftçile
rimize yeni ekim yapabilmek için eski borçları gö-
zönüne alınmaksızın yeni ziraî krediler verecek mi
dir? 

(1) Bu soruyle ilgili Ticaret Bakanlığının cevabı 
geldiğinde yayınlanacaktır 

20 , 5 .: 1975 0 : 1 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 2 0. 5 . 1975 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : 296/41516 

Konu : Sayın Emin Bi
len Tümer'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 4 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

2313/19556-7/524 sayılı yazı. 
Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer ta

rafından; Adana'da selden zarar gören çiftçilere; 
ilişkin olarak, Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakam 

Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer'in 
selden zarar gören çiftçilere ilişkin yazılı soru öner
gesi cevabı. 

Selden zarar gören bölgelerde, tarlaları sular al
tında kalan köylerdeki çiftçilerimizin kredi ihtiyaçla
rının acilen ve öncelikle karşılanması ve ayrıca borç
larının ertelenmesi hususlarında T. C. Ziraat Banka
sı Genel Müdürlüğü yetkilileri ile temas edilmiştir. 

Bankanın 3202 sayılı kuruluş Kanununun 47 nci 
maddesi gereğince borçlarının ertelenmesi ve hakla
rında herhangi bir kanunî kavuşturmaya geçilmemesi 
ile zarar gören çiftçilerin tekrar ekim yapabilmesini 
teminen kendilerine kredi verilmesi üzerinde çalış
malar tamamlanmış olup, Adana - Ceyhan - Kara
taş Ziraat bankalarına ve teknik teşkilâtımıza gerek* 
li talimat verilmiştir, 

7. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
son günlerde meydana gelen öğrenci olaylarında 
Hükümetin taraf tuttuğu iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı 
cevabı. (7/530) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçtüzük uyarınca Başbakan 

Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması gereğini saygıyle arz ederim, 

30 . 4 . 1975 
Gaziantep Milletvekili 

Mustafa Güneş 

242 — 
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1. — 4 siyasî partinin oluşturduğu birliğe ve baş
kanlığınızda kurmuş oldukları müşterek Hüküme
tin ismine neden Milliyetçi Cephe veya Milliyetçi Par
tiler Topluluğu Hükümeti (iktidarı) deme gereği du
yulmuştur? 

2. — 40 milyonun üzerinde bulunan vatandaşla
rımızdan milliyetçi adını koyduğunuz partiler toplu
luğuna dahilolanlara sizce milliyetçi, manevî ve 
inançlarına, törelerine bağlı vatan ve milletini seven
ler olup, bu partiler topluluğunuza bağlı kalmayan 
diğer siyasî partili ve partisiz vatandaşlarımıza mil
liyetsiz, dinsiz, ve komünist nazariyle bakılmıştır. Bu 
ayrım sizce doğru mudur? 

3. —- Adım kendinizin koyduğu ve Milliyetçi Cep
henin oluşturduğu başbakan olarak bu tarz uygula
malarınızla ülkenin ve Türk toplumunun geleceğin
den endişe duymuyor musunuz? 

4. — Milletimizi milliyetçi, milliyetsiz diye ayrı 
düşüncede gördüğünüze göre halkımızın kaç milyo
nu milliyetçi, kaç milyonu sizce milliyetsizdir? 

5. — Hükümetiniz Programının Büyük Millet Mec
lisinde eleştirisi yapılırken Miliyetçi Hareket Parti
si Genel Başkanı, sizin de Devlet Bakanı ve yardım
cınız olan başbuğ olma heveslisi Alparslan Türkeş'in 
millet kürsüsünden halkın temsilcilerine ve halka hi
taben «bizim komandolarımız olan milliyetçi gençler 
devletimizin güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmak
tadırlar ve de bütün güçleri ile olmaya devam ede
ceklerdir» diye konuşmuştur. 

a) Bu hitap ve görüş Hükümetin sorumlusu ola
rak, sizde üzüntü, kuşku ve endişe yaratmadı mı? 

b) Başbakan yardımcısı olan bu zatın, görüş ve 
ifadeleri gençlerimizi kamplara ayırmış, birbirlerini 
vurmaya, kırmaya, öldürmeye ve olay çıkarmaya teş
vik edici olmadı mı? 

c) Komandoculuk daha çok ordu birlikleri için 
öngörülmüş, askerlerden bazılarına özel muharebe 
taktikleri öğretilerek dağcılık, baskın yapma v.s. gibi 
eğitim uygulanarak yetiştirilmektedir. Buna gerek 
vardır. Ama, bir siyasî partinin özel eğitim gösterile
rek komando örgütleri yetiştirmesi sizce ne anlam 
taşır, yardımcınız başbuğ Alparslan Türkeş'in koman
dolarının eylemlerinden kuşku ve endişe duymuyor 
musunuz? 

6. — Bugünlerde ülkemizin ve halkımızın en çok 
huzur ve güvenliğini sağlayacak güvenlik kuvvetle
rimizin gerçekten başbuğ Alparslan Türkeş'in ko

mandolarının yardımlarına ihtiyaçları var mıdır? 
- Komandolar olmazdan önce güvenlik kuvvetlerimiz 

ülke yararına olan yasal görevleri yapamamışlar 
mıydı? 

7. — Başbakan yardımcısı olan Alparslan Türkeş' 
in kullandığı ifadeler komando heveslisi vurucu genç
leri tahrik ederek güvenlik kuvvetlerimize yardım 
etmeleri şöyle dursun, onların yasal görevlerine mü
dahale edip zorluk çıkarmaları olay yaratmaları, dü
şünülmez mi? 

8. — Alparslan Türkeş'in kullandığı ifadelerden 
«ey benim partili komandolarım, görüyorsunuz ya, 
3 Milletvekilimizden ben de dahil olmak üzere Hü
kümette iki bakanımız vardır. Hele ben Başbakan
dan sonra ikinci sorumlu kişiyim. Sizler de beni baş
buğ seçen, önümde saygı ile eğilen komandolarımsı-
nız. İşte fırsat bu fırsattır, vurun, kırın, saldırın, öl
dürün ve sonra bana gelin, çünkü hükümetteyiz, hat
ta güvenlik kuvvetleri, polis ve jandarmalar, vali, 
kaymakam ve diğer idarî merciler sizlerin talimatına 
göre hareket edeceklerdir» anlamını taşımaz mıydı? 

9. — Alparslan Türkeş'in bu anlamdaki ifadesi 
sizde bir Başbakan olarak tepki ve kuşku yaratmadı 
mı? 

10. — 2 5 - 2 6 Nisan tarihlerinde İstanbul Fen 
Fakültesi, Site ve Sivas Öğrenci yurtları ile Ankara 
Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulunda çıkan 
ve kanlı olaylara sebebiyet veren eylemlerde güven
lik kuvvetlerimizin bir bölümü olan toplum polisle
rinin Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in Mec
lis kürsüsündeki önerisine uyan komandoları ile bir
likte ne biçim çalıştıklarını başından, radyo ve tele
vizyondan izlediniz mi? İzlediniz ise cevaplamanızı 
istediğim, sözlü soru önerilerimin gerekçelerinde be
lirttiğim kuşkuyu siz de duyuyor musunuz? Yoksa 
yardımcınız Alparslan Türkeş'in görüşlerine katılıyor 
musunuz? 

11. — Endişe verici, huzur bozucu, can mal, gü
venliğini, özgürlükçü demokrasiyi yok eden, reji
miniz için tehlike yaratan böylesi eylemleri önlemek 
için tedbirleriniz neler olacaktır? Partizan düşünce
lerin dışında kalabilerek yasaları sosyal adalet ölçü
leri uyarınca uygulayabilecek misiniz? Yoksa gençle
rimiz arasında ayırım yapmanız, milliyetçi milliyet
siz gözüyle bakmanız devam edecek midir? 
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T. a 
Başbakanlık 20 , 5 . 1975 

Sayı : 3 -1043 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Güneş ta

rafından Başbakana yöneltilen yazılı soru önergesine, 
Sayın Başbakan adına aşağıdaki cevabı arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Seyfi Öztürk 

Devlet Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demok
ratik, layik ve sosyal bir Hukuk Devletidir. 

Anayasamızın başlangıç kısmında yer alan milli
yetçilik, Millî Devlet fikrinin ayrılmaz bir parçası
dır 

Hükümetimiz, Türk milletinin bütün fertlerini, 
kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bü
tün halinde millî şuur ve ülküler etrafında toplayan; 
Aziz ve büyük milletimizin, dünya milletler camiası
nın şerefli bir üyesi olarak, Millî birlik ruhu içinde 
daima/ yüceltilmesini amaç bilen Türk milliyetçiliğini 
ilham kaynağı yapmıştır. 

Milletimizi tarih boyunca ayakta tutan millî ve 
manevî değerlere bağlı ve saygılı olarak ve bunlar
dan kuvvet alarak, Türk milletini çağdaş medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkarmak davası, temel dava ola
rak kabul olunmuştur. Ayrıca, komünizme, her çeşit 
anarşiye, Anayasa ve kanun dışı eylemlere, millî bü
tünlüğü zedeleyici ve Cumhuriyeti tahrip edici her 
türlü faaliyete karşı, Devletin, Anayasa düzeni içinde 
kendisini savunmasını ye bu çeşit tehlike ve faaliyet

lerle etkili şekilde mücadele edilmesini kesin bir za
ruret saymıştır. 

Bu inanışla kurulan Hükümet, Cumhuriyet Hü
kümetidir. Parlamentodan güvenoyu almış, millet 
iradesine dayanan bir Parlamento Hükümetidir. Kı
saca, demokratik rejimin hükümetidir. 

Bizim milliyetçilik anlayışımız bölücü değil, par
çalayıcı, dağıtıcı değil, birleştiricidir. Toplayıcı ve 
bütünleştiricidir. 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Devle
timize yönelecek iç ve dış tehlikeler karşısında, Dev
letin nasıl korunacağı, kamu düzeninin ne şekilde sağ
lanacağı Anayasa ve yasalarımızda gösterilmiştir. Hu
kuk Devietinde her türlü kanunsuzluğa karşı, huku
kun içinde kalarak ve hukuk yoluyla mücadele et» 
mek kaçınılmazdır. Bu temel ilke Hükümet Progra
mında da açıkça belirtilmiştir. 

Ayrıca, kanun ve nizamlara riayette titizlik gös
teren vatandaşlarımız, şüphesiz kamu düzeninin ko
runmasında ve kanun hâkimiyetinin sağlanmasında 
başlıca desteğimiz ve yardımcımızdır. 

Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türk 
Devletine, büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 
rejimine, yürekten inanan, onu savunan ve uyanık 
bekçilik yapan her vatandaşımız ayrıca yasa sınır
ları içinde Devleti koruyan güçler için samimî yar
dımcıdır. 

Devleti ve Cumhuriyeti korumak ve savunmak gö
revi milletimize bir Anayasa emri olarak verilmiş-

i tir, 
Bu konuların maksatlı yorumlardan ve yanlış de

ğerlendirmelerden uzak tutulması gereğine işaret et
mek istiyorum. 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Sa
vunma Bakanbğına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 1601 sayılı Kanu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarma verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can. 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurralıman Ünsaıl 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Baıhattin Yaırdıftncı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagil 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayra 
1. Hakkı Kotenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Feriiha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sar 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 223 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 220 

Açık üyelikler : 4 

[Kabıd edenler] 

îlyas Seçjkin 
H. Turgut Taker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Fahni özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osmaa Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Kemali Ziya öztürik 
İsmet Sezgin 
Bohıiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan . 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyıiu Erçeldk 
Rıza Gençoğkı 

DİYARBAKIR 
Bahattin Karakoç 
Mahmuıt Uyamik 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çdtinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Niîyazi Onal 
Seyfii öztürk 

GAZİANTEP! 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğiu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GÎRESUN 
Nizamettin Eklemen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sa<bri İnce 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balını 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
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Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
A. Doğan Öztunç , 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

ÎZMIR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzd özen 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özıdıal 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Doğan Ar&slı 
Yasin Bozikurft 
Abdülkerirn Doğru -
Kemali Otoyay 
Cemıil Un-afl. 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhanı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altnıışyedioğlü 
Cenıal Cebeci 
Turhan Feyzdoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalhn 
Mehmet Atagün 
MeOımet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşâ 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan 
Kemalcttıin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Vefa Tan» 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablam 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 

Neemi özgür 
M. Gündüz Şevilgen 
Süleyman Tunıeel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Sey.fi Güneştan 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hatmdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekincr 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Gü'ley 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 

Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfiük Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nühan llgüfl 

TOKAT 
IsmaiH Hakkı BMer 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çafkuroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şeneır 

TUNCELİ 
Nihat Saatlik 

URFA 
Mehmelt Aksoy 
Mehmet Celâl Buçalk 
Celâi Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
llhami Celin 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddeden] 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

[Çekin* erler] 

ARTVİN DİYARBAKIR 
Ekrem Şadii Erdem Hasan Değer 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Erol Çevikçe 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHÎSAR 
İbrahim Elmalı' 
Rasim Hancıoğlu 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüne r 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Osman Ceran 
M. Keımal Erkovan 
(B.) 
Mustafa îmiırzalıoğlu 
Kâmil Kıriıkoğkı 
Cevat önder 
Sabahattin Selek 

ANTALYA 
Deniz Bajykal 
Ömer Buyrukçu 
Ab dur rahim Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDİNİ 
îsa Ay*han 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
İlhan AyteMn 
Orhan üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir (t.) 

BİTLÎS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Hasan Esat Işık 
Kasım önadım 
II. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlıt 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami ArsJan 
Hasan Korfcmazcan 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaırioğlu 
Reoai Msenderoğlu 
HaiMt Kahraman 
Mahmut Kepölu 

EDÎRNE 
llh ami Ertem 
Veli Gülikan 

ELÂZIÖ 
Atillâ Atdlâ 
Rasiim Küçülcel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasüm Oinîslâ 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Eteım Güngör 
Ayşe Aliye Koksal (1.) 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüeeyin İneioğlu 
Mehmet özfkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Muistafa Kemal ÇBleöia 
Hasan Vamıfc Telkin 
M. Emin Turgütalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (İ. Ü.) 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail l'lçin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet 'Sait Reşa 
Mehmet 'Sönmez 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
ibrahim Göktepo 
Rasim Gürsoy 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkirny 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Calm 

Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Koksal-
oğlu 
Necdet ökmen (1.) 
ilhan özibay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
İlhami Sancar (t.) 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Ülıman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Şinasi Osm a 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
AM Zülfîkâroğlu 

KARS 
Davut Akstı 
Kemıal Güven 
(Başkan) (t.) 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Selçnik înıamoğlu 
Mehmet Yüceler (İ.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aklsoy 
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KOCAELİ 
îb raihimiAkdo ğan 
Turan Günıeş 

KONYA 
Reşat Alktsoy 
İsmet Büyükyaylacı 
B:ahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Ali Kölkbudak 
özeir ölçmen 
Faruik Sükan 
Mustafa Üstündağ 

T T r V n i A TIT?* A 
KÜTAHYA 

Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdenıir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Ayscy 

Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emro 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar (1. Ü.) 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğiu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer (t.) 

[Açık üy 

Amasya 
Bursa 
Niğde 
Urfa 

llyas Kılıç (t.) 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülba'kâ Carti 
Mehmet Nebıl Oktay 
Abdülkerim Zilan (1.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatll 
Ahmet Du^alkoğlu 
Mehmet İhsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
Feyzulılaih Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

dikler] 

1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Mehmet Anslantürk 
Âdil AJli Oinel 
Ekrem Dikımen 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet- Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadal 
Bülenlt Ecevdt 
Orhan Gön'cüoğlu 
Cahit Karakaş 
Sadık Telkin Müftüoğiu 

Yekûn 
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14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeri Birliği mensuplarının aylık ve üc-
rteleriyle çeşitli istihkaklan ve birliğin başka giderleri hakkında Kanunun birinci maddesinin değiştiril

mesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Hulusi Özkul 

AĞRI 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA, 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
önder ıSav 
llyas' Seçkin 

ANTALYA 
Fahri özçelik 

AYDIN 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 90 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 356 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul e deriler J 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR . 
Niyazi Onal 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuneer 

İÇEL 
Oral Mavioğlu 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
A. Doğan öztımç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Necdet Uğur 
Re§it Ülker 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Pamuk 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 
M. Necati Kalaycıoğlu 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 

MARDİN 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 

RİZE 
Sami Kumîbasar 

SAMSUN 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TOKAT 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

YOZGAT 
tlhanıi Çetin 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

— 249 — 



M. Meclisi B i 78 20 . 5 Î 1975 O : İ 

[Reddeden] 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

[Çekinser] 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 

Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa Imirzalıoğlu 
Cevat Önder 
Feraha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı i 
Ekrem Sadi Erdem i 

AYDIN 
İsa Ayhan ' 
M.' Şükrü Koç j 
Mutlu Menderes f 
Nahit Menteşe (B.) S 
Kemal Zdya Öztürk l 

BALIKESİR j 
Ahmet Akçeel İ 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

.. BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

Mehmet Ergül 
BİNGÖL 

Abdullah Bazencir (1.) 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan E&atlşık 
Cemal Külâhlı 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Ardf Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğtlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku •& 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
llha'mi Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 

ELAZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 
İsmaıil Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk (B.) 
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GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İneioğhı 
Mehmet Özkaya 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Eteni Kılıcoğlu 
Haşan. Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman (1. Ü.) 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 

Orhan Bingit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
llhami Sancar (1.) 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin T üzün 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN M ARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 

Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 

| Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
i Mustafa Aksoy 

Memduh Erdemir 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 

I Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
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Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuneel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
•Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 
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SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Aear 
Fahri Birer (İ.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç (t.) 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
tdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan (t.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Mehmet İhsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Nihan 11 gün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Oinel 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu -
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA! 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

[Açık üyelikler] 

Kadir üzpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Müslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
Ali Fuat Eyüpağfrı 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüağlu 

Amasya 
Bursa 
Niğde 
Urfa 

Yekûn 

» • « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

78 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 5 . 1975 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türtk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkili verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
{Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın tlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2< — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarıma neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşımn, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askeri yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye

ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşımn, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarım tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığım araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci »Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis .Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 
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9. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, içel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Türner ve 13 
arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. - istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldatdı'nın, Or̂  
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin Unsal m, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
i 950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34). 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına d*ir Devlet 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/35), 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
sânayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
,6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44), 

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



20. — Ağn Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

22.; — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı üçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü som önergesi 
(6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yüdırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından «özlü soru 

önergesi (6/62) 
30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 

Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

3L — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-
ru önergesi (6/65^ 

32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

33. — İçel Milletvekili Naam Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki b r müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 
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34.; — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
gesi (6/74) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve üçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencüere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so/u 
önergesi (6/78) 

40. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

41.: — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
üinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazüerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagU'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 



_ 4 — 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

51. — İçel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar 
dmı Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53,: — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle üçesindeki sel âfetine ilişkin Baş 
bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56.: — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez ilkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldank'nm, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili İlham Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakamna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy işleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın» 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151 

73. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili şuurları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

74. — Antalya Milletveküi İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

75. — istanbul Milletvekili Hüseyin özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
îoru önergesi (6/120) 

76. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru öaergesi (6/122) 



77. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

78. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

80. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

81. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

82. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

83. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (•) 

84. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

87. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

88. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

89. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

91. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman DemireFin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

93. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakarımdan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

96. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

97. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

98. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

99. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

100. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik' 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü som önerge
si (6/155) 

101. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci • Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 



103. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

104. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşküâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

105. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

106. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

108. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamamnda televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

109. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

111. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/170) 

112. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü som önergesi 
(6/172) 

113. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/173) 

114. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

115. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

116. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

117. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

118. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

119. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

120. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) .(*) 

121. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

122. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

123. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

124. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerin* 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

125. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

126. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

127. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 



128. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nm, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

3. — İstaribul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

4. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve tçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Mecl-isi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 - 1974) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 

sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 .8 .1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 saydı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974. 
24.6,1974) 

6. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka-> 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

7. — îstaribul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporlart (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

8. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

10. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayüı Millî Eğitim 

2. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 9S nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili I 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş- I 
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. } 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş- I 
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 



8 — 

Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

11. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı .-: 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

12. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

13. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkan«ıca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 . 1 1 . 1974) 

X 14. — 14.7.1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 

ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi: 24 . 3 .1975) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı : 
161) (Dağıtma Tarihi: 1 . 4 . 1975) 



Dönem : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arkadaşının, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun Teklifi ile Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar ve 2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan Komisyonları Ra

porları (2 /215, 2 /76) 

îsiaainibfufl: MlîefcVefeil Nec&öt Uğur ve 6 lairftakiîışının T. B. M. Meclsi1 Küt&pJiığı K&inJun TelkM 
•(2/2115) 

MÎLLET MECLİBt BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Mill'löt Meclisi Kitaplığı Kamın Teklifi gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 
G-ereğinıe mlüsaadeni'zi saygıHarımızlIa arz ederiz. 25 . 5 . ,1974 

İstanbul! Milletvekili Erzurumı Milletvekili İstanbul Milletvekili Ankara Milletvekili 

Ar. Uğur S. Erverdi N. ökmen S. 'Selek 
Trabzon Milletvekili Adana Milletvekili Konya Milletvekili Kars Milletvekili 

Â. A. Cinel H. Cerit H. Keçeli D. Araslı 

GEREKÇE 

T. B. M. M. Kitaplığının mevcut tüzük ve yönetmeliklerle idaresinin Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin ve milletvekillerinin yasama görevlerini daha etkin ve daha iyi bir şekilde yerine getirme
lerine olanak sağlamadığı açıktır. Bu sebeple çağdaş kitaplıkların bütün olanaklarını kapsayan ve 
Türkiye'nin en büyük kitaplıklarından biri olan T. B. M. M. Kitaplığının gerekli bütün hizmetleri 
kapsayacak şekilde çalışmasını sağlamak üzere bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Madde 1. — Kitaplığın tarifi yapılmıştır. 

Madde 2. — Kitaplığın teşkilât bakımından bağlı bulunması gereken merci olarak T. B. M. M. 
Başkanlığı saptanmış ve her iki Meclisi ilgilendiren hususlar için Birleşik Başkanlık Divanının yet
kili olması öngörülmüştür. 

Madde 3. — Kitaplık Karma Komisyonu teşkil edilerek yetkileri belirtilmiştir. Değişen şartlar 
içinde süreklilik sağlama amacı ile kitaplığa ait önemli yetkiler bu komisyonda toplanmıştır. 

Madde 4. — Çağdaş kitaplık örnekleri gözönünde tutularak T. B. M. M. Kitaplığının hizmet ve 
amaçları gösterilmiştir. Bu arada parlamenterlerin en kısa zamanda, en doğru bilgiyi, en bilimsel bi
çimde sağlamalarını öngörerek, bu ihtiyacı karşılayacak hususlar maddeye dercedilmiştir. Buna ek 
olarak her iki; Meclis üyelerinin araştırmalarında, yurt dışı görevlerinde ve yabancı konuk ağırla
mada çok lüzumlu olması bakımından yabancı dil bilgilerini arttırmak amacıyla lisan labarotuvar-
ları kurulmasının da zorunlu olduğu düşünülmüştür. Ayrıca, çağdaş kitaplık hizmetleri içinde 
önemle yer alan yayın faaliyeti de maddeye eklenmiştir. 

Madde 5. — 4 ncü maddedeki amaçları sağlamak için kitaplık personelinin nitelikleri saptan
mıştır. 
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Madde 6. — Kitaplıktan yararlanma konusu belirtilmiştir. 
Madde 7. — Meclis çalışmalarının kesin zoruııluğu açısından kitaplığın açık bulunması gereken 

süreler geniş tutulmuş ve madde bu amaçla hazırlanmıştır. 
Madde 8. — Kitaplığın Türkçe yayınlardan en geniş şekilde yararlanabilmesi için 2527 sa

yılı Kanun hükümlerinden T. B. M. M. Kitaplığının da bu kanun kapsamının içine alınmasında 
yarar görülmüştür. 

Madde 9. — Yönetmeliğin çıkartılma süresini tespit etmektedir. 
Madde 10. — Çağdaş kitaplığın ve ileri tekniğin gerektirdiği nittelikte en yararlı araç ve 

malzemelerin alınmasını kolaylaştırmak açısından bu. maddeye gerek görülmüştür. 
Geçici Madde — Kitaplıkta mevcut personelin haklarını saklı tutmaktadır, 
;X1 ve 12 nci maddeler — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Bize flYMeıtvieîkiilli fSamii Kumıbasar vıe 2 artelaşının, iTMîiye 'Büyük Millet IMSecM Kitaplığı 
Kanunin ftJefellitffi (2/76). 

Milllet Meclisli iBaştaanlkğına 

Üçüncü döınielmlde hülktüımlsfiiz kalan kâğıtlar anasında bulunan (2/812) eısas numarada kayıtlı 
Tüıı'ldyie Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ıtekldifiııraı yteınİldeın mıııamjeleyie konulmasını arz 
öderiz, 

iSaylgıitaa'iımi'zıla, 
Rize MMLefcveSkıiM Güınüşhiane Milletvekili Yan Milletvekili . 

'8. Kumasar \M. 'Karaman M. Görentas 
l 

13 . 1 . 1973 
M3ilet IMecMiai BaJşJkanikğıııa 

İT. B. M. Meclisi Kiaplığı Kanma Komisyonu ve. Kitaplık Müldünlüğü hizmietleriınin düzenlen-
ıneısi ille ilgili kanun teklifi, g-enelkçıeısi ile birlikte mmulmuişlüur. 

IGierıeğinlin yerine geıtiıraknıeısiini saygiilariımızila arz ©deriz. 
Bursa Milletvekili İstanbul Milletvekili Tıalbiî ıSenatör Manisa Milletvx3fcild 

B. Kunt ay N. Uğur M. Şükran Özkaya Ö. Sakar 
Adana Milletvekili Sinop Senatörü C. S. Manisa Üyesi C. S. Sivas Üyesi 

O. Akçak W. înebeyli R. Tunakan A. Altay 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KİTAPLIĞI KANlUN GEREKÇEiSİ 

Türküye Büyük Millet Meclisi hizmetlerini idüzenleyen tüziülk 192<6 yıllında tek mecliste göre 
hazurilaıiDmışItır. Türkiye Büyük Milleıt Meclisi Kitaplığınım nuevöult tüzük ve yönetmeliği, Sienaıtör 
vie milleltvekilleıfain hiamieltilerıinii bulgunun ihtiyaçlıarmua güre karşılamadığından müşte<riek çalışmal
ıları yeniden değerlendirmek için bu kanun, aşağıdaki' gerekçelilerle hazırlanmıştır. 

Madde 1. — Türkiye Büylülk Milet Meclîsi Kitaplığının hizmet alanı ve gayesi bıelirMımiıştir*. 
Türkiye Büyük MJillleıt Mıeıolisi peılsıoneliniin kitaplıktan faydalanmiaiiarı İçin fıkra ilâve: edillrn'iştir. 
Ayrıca, Üniverlsite öğreltim götrevılileri, ilim araşturıcıllaırı, Bakanlık ve kamu teşelblbüslleri yeıtikilile-
rinin özle! müsaade almak suretiyle kitaplıktan fiaydalıanımaları düşünülmüştür. 

Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilejkee Karima Kctaisyonuıran hiamıetlerini düzen
leyen 140 sayılı Kapunıın 14 ncü maddesimden faydalanıilmıştır. Müşterek hizmıetleri düzıenıleyen 
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Kamju iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye . Büyük Millet Meclisince demetlemmıesini tespit eden 468 
sayılı Eanuııldan yararfbnılmıştır. Yine aynı mahiyette 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 
KamıuaiTi 94 ncü ımaddeısine göre Bütçe Karma KorMlsyomu hizmleitleri düzemlemmdşıtir. 

'Cumlhuıriyet Secnaltiosu ye Millet Meclisinin Kitaplıkla ailâıkalı müşterek konuları Türkiye Bü
yük Millet Meclisi birlleşik toplantı İçtüzüğünle ıgiöne tanzim edilecektir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi eski Dahilî Nizamnamesinin 22 nci maddeci, 4 ncü fıkrasına .göre kitaplık bizumetileri için 
İdare Âmirlerimden biri görevlendirilir. 

Madde 3. — Kitaplık Karama Komisyonuna, (/iımihuriyelt Semaıtolsfu İçtüzüğü ve Millielt Meclisi 
Dahilî Nizamnamesine göre Başkan ve sözcülerin Seçimi yapılır. 

Kitaplık Müdürünün görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi dahili nlizammame, 224 ncü madde
ye igiöre aıymen yazıflimışjtır. 

Maiddıe 4. — Kitaplık Karma Komisyoımumun yatlkiısimiım bdlkıtilmi'esiinıde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 223 ncü maddesinden faydalanmıştır . 

Karma Komisyon Başkanlığı, Kiıtaplhik faaliyetlerimi belirten yıllık çalışıma raporunu yayım
lamakla, kitaplığın gelişmelsime büyük hizımet etmiş olacaktır. 

Madde 5. — Kitaplık hizmetlerinin yürünül nmesiımdem Kitaplık Müdürlü .sorumludur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname 224., 225., '226 mcı mıadde esaslarıma göre, bu madde düzem-
lemmişjtir. 

Bütün büyük kütüphamıelerfde Kütüphane Müdürlerimin tam yeltlkM vardır. Türkiye Büyülk 
Millet Meclisi Kitaplığının özelliği dolayısıyile bu hizmetler, Kitaplık Karıma KomAsıyomu tara
fımdan yapılmaktadır. Yasama Meclisi üyeileriımim ıteikliıfllerimin talkdiri eskisi gibi Komisyona aittir. 

Madde 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı, bünsyesinıde çok kıymietli kitapları 'bu-. 
lumduram millî bir hazinedir. Kitaplıkta miervcut bulumam koilekısiyonları muhafaza etmek çdk 
ötruemli bir konu/dur. Bumu sağlaımak ve koleksiyonları daha iyi muhafaza edefeilmıelk içim hüküm
ler ıkomuillmıuşitur. Bütün büyük kütüphaınieıle'rde ciltli gazeite ve delgiler ıküjtüpihameılerd'em hiçbir 
sıurattıe dışaınya çıikarılaımıaz. 

Tnirikîye Büyük Millet Meclisi dahili nizammamıesii 227 nci maddesiıncıe bugünüm ihitiyaçılarına 
göre bu madde yem'idem hazırlanmıştır. 

Parlasmiemto üyteilieırimim kemdi hizmetlerini düzelleimie premsibi dolayısıyile iade ediıirmeyen yayım
larım, Karma Koımiısyiomum takdiri ile bedelleri, günlüm rayicime göre, İdare Amirliği tarafımdan 
öideitdıleoekltir., 

Madde 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi1 Kitaplığı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
geınıeil kui'mllarmım devamı süresdmee açıik tuituilur. 

iBüitçıe Kaırmıa Koimisıyonıu çalışmaları ve önemli kdmisyoım -çalışmalarımda, öğle tatilerimde İda-
m Âmirleri ve yetkili makamlarım yazılı veya sözlü. telkllâfleriıyie kitapilığım açık tutulması tes
pit edilecektir. 

Bu madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizammamesimim 226 mcı maddesi, 2 nci fıkrası
na ve Kitaplık Yönetmeliği 23 ncü maddesine göre hazırlammıştır. 

Madde 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı üçyüz bine yakım değerli yayımlarıyle Tür
kiye'nin ikinci büyük kütüphamesidir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde kanunların yapılması, komisyonlardaki ömçalışmalar, söz
lü soru ve ıgenel görüşme g'ibi konuları ihtiva eden müzakereleri, çdk kısa zamanda istenilen doküman 
ve bilgiyi sunmak ancak, bütün yayınların kitaplıkta bulundurulma siyle mümkündür. Son yıllarda 
Türkiye'de yayın miktarı (mütemadiyen artmaktadır. Örneğin 1971 yılında 5 513 adet kitap, 643 
adet süreli yayın (toplamı olarak 6 156) basılmıştır. 1972 yılının ilk altı ayında 3 494 adet kitap, 265 
adet süreli yayın (toplam olarak 3 745) basılmıştır. Bu kadar çok yayını tek tek takip etmek zor
luğu meydandadır. 
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Parlamenterler gibi zaananı kıymetli olan okuyucuya yayını kısa zamanda bulmak yok önem kaza
nır. Bu nedenledir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kin Tüıkiye'deki bütün yayınları top
lamak zorunluğu doğmuştur. Her meslekten parlamenterin gerek kendi meslekî 'branşları ile ilgili 
ve yurdun çeşitli sorunları halikında yapacakları çalışmalarda lüzumlu her türlü (bilgi için, ilk 'baş
vuracakları yer şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı olacaktır. Bu 'ancak o (bölgenin yayın
larını sistemli olarak Kitaplıkta hizmete sunmakla mümkündür. Halen 2527 sayılı Kanuna göre beş 
ibüyük kütüphaneye (Millî Kütüphane, Ankara Umumî Kütüphanesi, İstanbul Üniversite Kütüphanesi, 
İstanbul Umumî Kütüphanesi, İzmir Umumî Kütüphanesi) ücretsiz olarak her yayın gönderilmekte
dir. Ayrıca Turizm ve Tanıtma Bakanlığına da 265 sayılı Kanunun 34 neü maddesine göre bütün 
yayınlardan ikişer adet gelmektedir. 

Yabancı ülkelerde de bu ^mahiyetteki 'kanunlardan faydalanılarak yayınlar büyük kütüphanelere 
ücretsiz olarak değişik sayılarda gönderilmektedir. 

2527 sayılı Kanundan istifade edildiği takdirde 'Meclis Kitaplığında, 'her aranan yayını bulma im
kânı sağlanacaktır. Böylece modern (kütüphanecilik alanında büyük gelişmeler kaydeden Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kitaplığının değeri bir kat daha artacaktır. 

Bu madde, bu gerekçe ile hazırlaııımıştır. 

Madde 9. — Senatörlerin, milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin ve ilim 
araştırıcılarının Kitaplıktan faydalanma usulleri ile Kitaplık Müdürlüğü hizmetleri, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Müşterek Başkanlık Divanı tarafından hazırlanacak yeni bir yönetmeliğe gö
re düzenlenecektir. 

Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 2 arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanunu 
teklifi 

Kitaplığın tdrifi : 

MADDE 1. — Kitaplık, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir kuruluştur. 
Kitaplıktan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile personeli yararlanırlar. 
ilmî araştırma yapmak isteyenlerin yararlanması yetkili mercilerin iznine bağlıdır. 

Kitaplığın yönetimi : 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet MecMsi Kitaplığı teşkilât bakımından, Millet Meclisi Baş
kanlığına bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini müştereken ilgilendiren hususlar, Birleşik Başkanlık 
Divanınca karara bağlanır. Her iki Meclis Başkanları tarafından, idare Âmirlerinden birer kişi 
kitaplık hizmetleri için görevlendirilir. 

Kitaplık Karma Komisyonu teşkili : 

MADDE 3. — Kitaplık Karma Komisyonu üyeleri, her iki Meclisin içtüzüklerine göre Genel Ku
rullarca seçilir. 

Karlma Komisyon ilk toplantısında, aralarından bir başkan ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisi üyelerinden birer sözcü seçer. 

Kitaplık Müdürü, Karma Komisyonun kâtibidir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları tarafından kitaplık işleri için görevlendirilen 
idare Amirleri Komisyonun üyeleridir. 
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Kitaplık Karma Komisyonunun görevleri : 

MADDE 4 . — Kitaplık hizmetleri Karma Komisyon tarafından düzenlenir. Karma Komisyon 
Başkanlığınca, kitaplığın faaliyetleri hakkında düzenlenen yıllık çalışma raporu, aynı yıl içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılır. 

Kitaplık Müdürünün görevi : 

MADDE 5. — Kitaplık hizmetlerinin yürütülmesinde Kitaplık Müdürü sorumludur. 
Müdür, kitaplık için gerekli yerli ve yabancı her türlü yayınları izler ve alınacak yayınların 

listesini Karma Komisyonun onayına sunar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri alınmasını gerekli gördükleri yayınları Kitaplık Müdürlü

ğü aracılığı ile Karma Komisyon Başkanına bildirirler. 
Kitaplığa alınacak yayınların takdiri Komisyona aittir. 

Kitaplıktan yararlanma şarttan : 

MADDE 6. — Kitaplıkta mevcut (kitap, gazete ve mecmua gibi) yayınlar kitaplık dışına çıka
rılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine geçici bir süre için verilebilecek yayınlar Karma Komis
yon tarafından tespit edilir. 

Hiçbir yayın, makbuz karşılığı olmadan verilemez ve süresi bir ayı aşamaz. Süresi sonunda geri 
verilmeyen kitaplar, Kitaplık Müdürü tarafından yazılı olarak istenir. Bir hafta içerisinde geri 
verilmediği takdirde Karma Komisyon tarafından tespit edilecek fiyat üzerinden ödenmesi için, 
görevli idare Amirliklerince gerekli işlem yapılır. 

Kitaplığın çalışma süresi : 

MADDE 7. — Kitaplık, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ve Birleşik Genel Kurul toplantı
larının devamı süresince, üyelerin yararlanması için açık tutulur. 

Bütçe Karma Komisyonunun, bütçe çalışmaları ile önemli komisyon çalışmalarında kitaplığın 
açık bulundurulacağı gün ve saatler idare Âmirleri tarafından Kitaplık Müdürlüğüne bildirilir. 

Diğer hususlar için kitaplığın çalışma şekil ve şartları yönetmelikle belirtilir. Çalışma saatleri 
dışında 'açık tutulan kitaplığın hizmetlerinin aksamaması için, Kitaplık Müdürü gerekli tedbiri 
alır. 

Kitaplığa yayınların gönderilmesi : 

MADDE 8. — 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her 
türlü basmayazı ve resimlerden birer nüshayı basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine göre 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığına gönderirler. Bu hükme uymayanlar hakkında, Millet 
Meclisi Başkanlığı adı geçen kanun hükümleri gereğince kovuşturma yapılmasını Cumhuriyet 
Savcılığından ister. 

Kitaplık yönetmeliği : 

MADDE 9. — Kitaplık Kanunu hakkında çıkacak yönetmelik, bu kanunun yayım tarihinden 
başlayarak altı ay içerisinde hazırlanır. 
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Yürürlük : 

MADDE 10. — Bu kanun yayınıı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu kanun Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yürütülür. 

Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 31 . 5 . 1974 

Esas No. : 2/215-2/76 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Barlas Künıtay ve 7 arkadaşı tarafından Millet Meclisi Başkanlığına veril
miş olup, geçen dönemde sonuçlandırılaimayajı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanunu 
teklifi, Meclis İçtüzüğümün 78 nei maddesi gereğince, Rize Milletvekili Saımi Kuımîbasar ve iki ar
kadaşı tarafından yenil emerek, komisyonumuza tekrar havale olunmuş ve görüşjmıelere başlanmış
tır. 

İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arkadaşının aynı maıhiycıtiteki Ikanun teklifi de; 
27 . 5 . 1974 günü koımisyonumuiza havale olunmakla, her iki teklifin birleştirilmesine ve Necdet 
Uğur ve arkadaşlarının kanun telklifinin esas alınmasına karar verilerek, her iki kanun teklifi 
tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuz; Meclis İçtüzüğünün 31 nei maddesi gereğince Kütüphanecilik Uzm.anı Osman 
Tıelkin Aybaş'ın Meclis Kitaplığında incelemelerde 'bulunarak bir rapor düzenlemesine ve kendisi
nin koımİsyonuımuzıd'a dinlemilimıesinc karar vermiş ve bu suretle düzenlenen uzman raporu da gö
rüşmelerde dikkate alınmıştır. 

'Millet Meclisi İçtüzüğünün 149 ncu maddesinde sözü edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki-
tiplığından; Cumhuriyet. Senatosu üyelerinin ve milletvekilleriniin, yasama görevlerini daha etkin 
ve daha geniş şekilde yararlantmalarına oilanak sağlamak: ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lık Karma Komisyonu teşkilini bir düzene bağlamak için, T. B M . M. Kitaplığı Kanununun çıkar
tılmasında kesin bir zorunluluk oiduğu kabul edilmiştir. 
- Necdet Uğur ve 6 arkadaşının kanun teklifinin tümü görüşüldükten sonra, maddelerin görü-

şülmeısime geçilmesinle oybirliğiyle karar veriLmiştlr. 

Teklifin 1 nci maddesi ve 2 ne i maddesi komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
Teklifin 3 ncü maddesinin birinci fıkrasında her iki Meclisin İçtüzüklerine göre gerekli oran

da üyelerin seçimine olanak sağlanması amacıyle, Kanma Komisyon üye adedini en az onibeş, üyeye 
çıkaktan biçimde değişiklik yapılmış olup 3 ncü maddenin diğer fıkraları aynen kabul edilmiştir. 

Kitaplık hiızmıeltlerimli sayan 4 ncü maddenin (a), (b), (d), (e), (f), (g) bentleri aynen kabul 
edilmiştir. 
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Teklifin 4 neü maddesinin (c) bendi, eeiviıi hakkının ikötüye kullanılımaıması ve bıı olanağın 

ıınünhaısıran, fiilen T. İB. M. M. üyesi olup, sırf yasama g-örevi için ' gıereıkli hallerde kullanılması 
için, değiştirilerek kaibul edilmiştir. 

Telklifin 5 nci maddesi kamisyonumuizea aynen kabul 'edilmiştir. 

Teklifin 6 neı maddesi; yine 4 ncü maddenin bütün bentlerinde yazılı hizmetlerde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tüm olanaıkları gözönünde tutularak gerekli sınırlandırmanın yapılaibilme-
si ve siyasî parti gruplarının da birer Anayasa müessesesi olarak ihtiyaç duyulacalk daha geniş 
olaııakalardan yaTarılandırılması ve T. B. M. M. üyeleri dışındaki kişilerin yararlanma olanaklarının 
makul ölçüler içinde kısıtlanması bakımlarından yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Teklifin 7, 8, 9, 10, geçici madde, 11 ve 12 nci maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Maddeleri v,e madde başlıkları ayrı ayrı ve sonunda tümü oylanarak, Türikiye Büyük Millet 
Meclisi Kitaplığı kanunu teklifi ilişik şekilde kabul odi'lmiştir. 

İşbu rapor havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere saygıyle sunulur. 
Anayasa Komisyonu 

Başkanvekili 'Sözcü Kati]) 
İstanbul Elâzığ Burdur 

İV. Ökmen O. Senemoğlu A. Sanlı 

Ooı-um 
/. Tombus 

-Diyarbakır 
M. Uyanık 

İstanbul 
İT. B. Ak giray 

İzmir 
K. Bengisu 

İmzada bul unamadı 

Kırşehir 
S. Şayiam 

Van 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Yıldız 

Yozgat 
A7. Korkmaz 

Trabzon 
A. A. Oinel 

İmzada bulunamadı 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/76, 2/215 8 . 6 . 1974 

Karar No. : 10 

Mülleit 'Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan, geçen devre sioınuçlanamayaın ve Millet Meclisi İdare Âmir
leri tarafından yenilemen, Bursa Millet vekili Bıarlıas Küntay ve 7 -arkadaşının, (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu) teîklifi ve aynı mahiyetteki İstanbul Milletveıkili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının kanun teklifi ve Anayasa Komisyonunun raporu incelendi ve görüşüldü. 

Tel i f ler in gerekçesinde ve Anayasa Komisyonu raporunda belirtildiği gibi; 
Millet Meclisi İçtüzüğünün. 149 ncu maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 

kanununun biran, önce çıkarılması, Cumhuriyet iSenatosu üyeleri ve milletvekillerinim yabama gö
revlerinin yerine getirilmesinde daha yararlı olanaklar, sağlamak ve'Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplık Karma Komisyonu teşkiline ve yeni ıbir -düzende çalışarak yürütmeyi öngörmektedir. 

Anaiyasa Komisyonu, Necdet Uğur ve 6 arkadaşının teklifini görüşerek bazı değişikliklerle 
kabul etmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde ve teklif 'sahiplerimin verdikleri bilgilerden sonra 
Anayasa Komisyonu değiştirişini esas alarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin 1 nci ve 2 n-ci, Anayasa Komisyonunun 3 ncü maddeleri laynen, 4 ncü maddenin (e) 
fıkrası değiştirilerek, 5 nci maddenin 1 nci fıkrasına teknisyenlerden sonra ciltçiler ilâvesiyle 3 
ncü fıkrada, kitaplık müdürü ve müdür yardımcısı arasındaki (Baş uzman niteliğindeki) ibare çı
karılarak ve müdür yardımcıları olarak, diğer personel için kitaplık müdürünün teklifi yerine 
iKarmıa Komisyonun teklifi ile Millet Meclisi Başkanınca atanacakları şeklinde redaksiyonla son 
fıkra da -çıkarı lirıjak suretiyle, Anayasa Komisyonunun 6 neı maddesi, teklifin 7 nci maddesi ay
nen, 8 nci madde 2527 sayılı Kanun gereğince her türlü basma yazı ve resimlerin basımevlerine 
Mjillî Eğitim Bakanlığı kamalıyle kitaplığa gönderilmesini temin edecek şekilde değiştirilerek, tek
lifin 9 ucu maddesi aynen, 10 ncu maddeye, kitaplık için her türlü alımların usulünün tespiti için 
bir yönetmelik hazırlanması gayesiyle yeni bir fıkra -eklenerek, 

Kitaplığın görevlerinde yemlik ve bazı önemli ilâve görevlerinin yerine getirilebilmesi için 
kadrolarının takviyesi zorunlu görülerek kanuna eklenen (1) sayılı cetveldeki kadroların 1974 
bütçe kanununa eklenmesini teminen 11 nci madde ilâve edilerek, teklifin geçici maddesi aynen 
11 ııci mjaddesi 12 nci, 12 nci maddesi de 13 ncü m,adde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Gıenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi (H. ıSayısı : 07) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NECDET UĞUR- VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi 

Kitaplığın tarifi : 

MADDE 1. <— Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı; 'üyelere yerli ve yabancı yayınlan en 
•geniş çerçevede iteleme olanağı (sağlayan ve yasama görevi ineıdeniyle Meclislerde ıduyulacak her 
türlü bilgi ledinıme iihtiyacını karşılayan bir kuruluştur. 

Kitaplığın yönetimi : 

MADDE 2. —< Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 'teşkilât bakımından, Millet Meclisi 
Başkanlığına bağlıdır. 

Cumhuriyet 'Senatosu ve Millet (Meclisini ortaklaşa ilgilendiren hususlar, birleşik Başkanlık Di
vanınca karara bağlanır. 

Kitaplık Karma Komisyonu teşkili : 

MADDE 3. — (Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu yönetir. 
Bu komisyon |her ftkıi Meclisim içtüzüklerine (göre Genel kurullarınca seçilmiş üç Cumhuriyet Se
natosu üyesi ve yedi Millet Meclisi üyesinden kurulur. 

Kitaplık ,Karma Komisyonu ılık toplantısımda, aralarından 'bir (başkan ve Cumhuriyet Senatosu 
ile Millet Meclisi üyelerinden birer sözcü seçer. 

Kitaplık Müdürü Karmıa Komisyonun sekreteriiik hizmetlerini ide yürütmekle görevli danışmanı-
dur, 

Kitaplığın lamacma uygun (biçimde verimli olarak çalışmasını sağlamak, yerli ve yabancı her 
türlü yayını, (gerekli araçları ve (inakemeleri seçmek ve satmalmak ve 'personel ücretleri (dışında
ki her türlü harcamaları yapmak hususlarında karar verme yetkisi Kitaplık Karma Komisyonuna 
aittir. 

Komisyon, (kitaplık kadrosu ile yıllık bütçesini de hazırlar ve Millet Meclisi Başkanlığına su
nar. 

Kitaplık hizmetleri : 

MADDE 4. — Kitaplık hizmetleri şunlardır : 
a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayın için çağdaş kataloglama ve sınıflandırma sistemlerin

den ıen uygun olanını saptayıp uygulamak. 
b) Konu luzmamları ve kitaplık uzmanları tarafından üyelerin bilgi edinme ve belge sağlama 

ihtiyaçlarını en kısa zamanda ve en 5yi biçimde karşılamak. 

Millet Meclisi ((!S. Sayısı : 67) 
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ANAYASA KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun 
teklifi 

Kitaplığın tarifi : 

MADDE 1. — Tekliflim 1 ncl maddesi Ko
misyonumuzda ayniem kabul ıe(dllıml§itiir. 

Kitaplığın yönetimi : 

MADDE 2. — Teklifim 2 ncii maddesi Ko-
misyonumruzca aynien kabul (adiLlmliışjfâr. 

Kitaplık Karnûa, Komisyonu teşkili : 

MADDE 3. — Kitaplığı, Türkçe Büyük 
Millet Meclisi Kitaplık Kanma Komisyonu yö
netir. Ba Komıliteyon her ikü Meclislim açtüzük-
Clleriilnie göre GtetateO! Kurutarımca fâteçültmd^ Ibeş 
Oumlhuaiyet iSeinıatosu Üyıesii on Mlüeit Meclisi 
Üyesi olmak üzere ıem az ombleş. üyiedlem kuru
lur. 

Kitaplık Karma Komisyonu iülk topîamtısın-
Ida, aralarından bir başkan ve Cumhuriyet Se
natosu dile MüM MeclÜlsi lüyelıesıttıiden birer söz
dü seçer. 

Kitaplık Müdürü ıKanmıa Komisyonun sekrle-
Iteırlk hiamıetlierfihıi de yürütmekle görevi fda-
nışımiajnflidır. 

Kitaplığın, amacıma uygun biçende verimli 
olarak çalışmasını sağlamak, yerli ve yabancı 
her türlü yayını, gerek! araçları ve tmalzemie-
leri seçmek ye satımıatoıak ve personel ücretle 
rS dışındaki her Itürlü harcamaları yapmak hu
suslarında karar vermle yetkisi Kitaplık Karma 
Komisyonuna aittir. 

Komisyon, Kitaplık kadrosu Sjle yıllık büt
çesini ide hazırlar ve MÜMlet Miedsi Başkanlığı
na sunar. 

Kitaplık hizmetleri : 

MADDE 4. — Kitaplık hizmetleri şunlar
dır : 

a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayam ilcin 
çağ-daş kataloğiamıa Ve Binıflsandırma sasteîmlie-
atânlden en uygun olanını saptayıp uygulamak. 

M'illDet Mec'lisi 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTİRİŞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun 
teklifi 

Kitaplığın tarifi : 

MADDE 1. — Teklifim 1 mci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kitaplığın yönetimi : 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kitaplık Karma Komisyonu teşkili : 

MADDE 3. — Anayasa Komisyonunun 
3 mcü maddesii aynsn kabul lediılmiştıir. 

. Kitaplık hizmetleri : 

MADDE 4. — Kitaplık hizmetleri şunlar
dır : 

a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayın içlip. 
çağdaş kataloglama ve sınıflandırma sisitemlö-
rinden en uygun olanını saptayıp uygulamak. 

('S. ıSayısı : 67) 



— 12 — 

Teklif 

c) Yabancı dillerdeki yayınlardan üyelerin yararlanılmasını sağlayacak çevirileri yapmak. 
d) Mikrofilm, [fotokopi ve teksir cihazlarından çağdaş kitaplık sistemlerinim gerektirdiği öl

çüde yararlanmak ve üyeleri yararlandırmak. 
e) T. B. M. İM. üyelerinin yabancı dillerdeki yayınları ve kaynakları imıcelemıeleriıni ve dış te

maslarım kolaylaştırmak için yabancı dil bilgilerini geliştirmek ve yemi diller öğrenmelerini sağ
lamak lamaciyle yemi tekniklere uygun dil laboratuvarları kurmak ve çalıştırmak. 

f) Yerli, yabancı kitap, dergi, gazete, bülten, tutanak, rapor ve benzeri her çeşit yayınları ve 
kapsadıkları (konulan üyelere duyurmak İçin 15 günde bir bülten yayınlamak ve kitaplık hizmet-
lenimıin gerektirdiği diğer yayınları yapmak. 

g) Meclis Kitaplığımın. olağan işleyişinim icabettirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek. 

Kitaplık personeli : 

MADDE 5. — Kitaplık personeli, kitaplık uzmanları, belli bilim dallarında yeiteımeğı saptam-
imiş yabancı idil bilen konu fuzıımamları, dil öğretmenleri, çevirmenler, damışmamlar, memurlar, dak
tilolar, teknisyenler ve müstahdemlerden. oluşur. 

Kitaplık personeli 4 mcü maddedeki yazılı kitaplık amaçlarını (gerçekleştirecek nitelikteki ki
şiler arasından sınavla seçilir. 

Sınav kurulu ien az ikisi üniversite öğretim üyelerinden olmak iüzere (5) kişiden oluşur ve ki
taplık Karma (Komisyonu tarafından kurulur. 

Kitaplık Müdürü, başuzman niteliğindeki müdür yardımcısı, kitaplık ve konu uzmanları yapı
lacak sınav «onunda Karma Komisyonun teklifi üzerine Millet Meclisi Başkanlığınca (atanır. 
Bunların dışında kalan personel ise Kitaplık Müdürünün teklifi ve Karma Komisyonun onayı ile 
Millet Meclisi Başkanlığınca atanır. Hizmetin etkin bir biçimde 'yürütülebilmesi ve temimi güç ele
manların sağlanabilmesi yönümden kitaplığa anlaşmalı uzman alınabilir. 

Bu şekilde 'alınacak personel içim 657 sayılı Kamumun değişik 4 ncü maddesinin, (B) bendin
deki geçicilik vasfı aranmaz. 

Sözleşmeli personelim ücreti her yıl T. B. M. M. Kitaplık Karma Komisyonunca tespit edilir. 

Millet Meclisi ,(IS. .Sayısı : 67) 
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Anayasa Komisyonunun değiştirişd j 

b) KOMI uzmıanlan Ve kitaplak uzmanlan 
tarafından üyelerin bilgi ©dinine ve belge sağ
lamla dhtiyaçlannı ıen kısa zaimıanda ve en 4yi 
biçimde karşılamak. 

c) Yabancı dillerdelki yayınlardan üyele
rin yasama çalışmalan liıçlin yamrlan'masını (sağ
layacak çevirileri yapmak. 

d) Mikrofilm, fotokopi ve teksir cihazla
rından çağdaş Iktitaplık sistemlerinin gereiktalr-
daği ölçüde yararlanmak ve üyeleri yararlan
dırmak. 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri-
nJîn yabiancı dilleırdekji yayınları ve kaynakları 
inoelemielerinii ve dış temaslarına (kolaylaştır
mak İçin yabancı Idlill bilgiılerlM gıeıliştlimıeflc ve 
yteni diler öğrenmelteırünii sağlamak amacıyla ye
nli tekniklerle (uygun dil laboratuvarlan kur
mak ve çalıştuımıak. 

f) Yerli ve yabiancı kitap, derigi, gaflete, 
bülten, tutanak, rapor ve benleri her çeşit ya
yınları ve kapsadıkları konulan üyelere duyur
mak ilçlin 15 g*ünldie bir bülten yayınlamak ve 
kitaplık hizmletlerlitain giendktiırdiğii düğer ya-
yılnlları yapmak. 

g) Meclis Kitaplığının olağan işleyişinin 
icabettirdiği düğer hizanıeıtleri yerine götürmek. 

Kitaplık personeli : 

MADDE 5. — Ttelküfin 5 nci maddelsi Ko
misyonumuzca aynen kabul ledümfetiiir. 

l>ütç'e Plân Komisyonunun değiştirtişi 

b) Konu uzmanları ve kitaplık uzmanları 
tarafından üyelerin bilgi edinime ve belge sağ
lam?, dhtiyaçlannı 'en kısa zamanda ve fen iyi 
biçimde karşılamak. 

c) Yabancı dikerdeki yayınlardan üyele
rin yasama çalışmaları için yararlanmasını 
sağlayacak cevirillleri yapmak. 

d) Mikrofilm, fotokopi ve teksir cühazla-
rmdan çağdaş kitaplık siısitıemlerliınin gerektir
diği ölçüde yararlanmak ve üyeleri yararlan
dırmak. 

e) Türkiye Büyük Millet Meclüısd üyeleri
min yabancı dil bilglleırilni geliştirmek ve yemi 
dolular öğrenmelieırinıi sağlamak amacıyla yteni 
teıkniklere uygun dil laboratuvarlan kurmak 
ve çalıştırmak. 

f) Yerli ve yabancı kitap, dergi gsusete, 
bülten, tutamak, rapor ve benzeri her çeşit ya
yınları ve kapsadıkları konuları üyeleırıe du
yurmak için 15 günde bir bülten yayınlamak 
ve kitaplık hizmetlerinin gerektirdiği diğer 
yayınlan yapmak. 

g) Meclis Kitaplığının olağan işleyişinin 
icabettirdiği diğer hizmietleri yerine getirmek. 

Kiptahk personeli : 

MADDE 5. — Kitaplık personeli, kitaplık 
uzmanları, belli t ü m dallaınnda yeteneği sap
tanmış yabancı dil bâDlepı konu uzmanlan, diri 
öğretmenleri çevirmenler, danışmanlar, nüe-
murlar, daktilolar, teknisyenler, ciltciler ve 
müstahdemlerden oluşur. 

Kitaplık personeli 4 ncü maddedeki yazılı 
kitaplık amaçlarını gerçekleştirecek nıiteÜkteki 
kişiler arasından sınavla seçilir. 

Simav kurulu en az dıkiısi üniversite öğrietim 
üyeleri iinden olmak ü^ere (5) kdişideiıı oluşur 
ve kitaplık karma komıisyonu tarafından ku
rulur. 

Kitaplık Müdürü, Müdür yardımcılan, ki
taplık ve konu uzmanları yapılacak sınav so
nunda Karma Komisyonun teklifi üzerime 
Millet Meclisi Başkanlığınca latanır. Bunların 
dışında kalan, personel ise Karma Komisyonun 
teklifi ile Millet Meclisi Başkanlığınca atanır. 

Mitk?t Meclisi ,(IS. ıSayraı : 67) 
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Teklif 

Kitaplıktan yararlanma : 

MADDE 6. — Kitaplıktan yararlanma şartları Karma Komisyon tarafından düzenlenecek ve 
Millet Meclisi Başkanı tarafından ^onaylanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Kitaplığın çalışma süresi : 

MADDE 7. — (Kitaplık, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi Birleşik Genel Kurul ve (komis
yon toplantılarının ıdevamı (süresince ve tatil günlerinde üyelerim yararlanması için iaçık tutulur. 

Olağan ıçaluşmıa saatleri ıdışmıda açık tutulan kitaplığın (hizmetlerinin aksamaması (için, (kitap
lık müdürü gerekli tedbirleri ıailır. 

Kitaplığa yayınların gönderilmesi : 

MADDE 8. '— :2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine göre her tür
lü Ibasmayazı ve (resimlerden birer nüshasının T. B. 'M. M. Kitaplığına gönderilmesi sorunludur. 

Bu yolla ıderlenen yayınlar, Kitaplık Karma Komisyonu tarafımdan değerlendirilir ve lamaç 
dışı (kalanlar Kütüphaneler Genel (Müdürlüğüne devredilir, 

Kitaplık Yönetmeliği : 

MADDE 9. — Kitaplık Kanunu hakkında hazırlanacak yönetmelik, bu (kanunun yayımı tari
himden haşlayarak altı ay içinde çıkarılır. 

Alımlarda usul : 

MADDE 10. — T. B. M. IMeclisi Kitaplığı için yapıilacak her türlü alımlar 2490 ve 1050 sayılı 
kanunlara tabi değilldir. 

Millet Meclisi ,((S, ıSayısı : 67) 
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Anıayasa Komisyonunun dcğiştirişi 

Kitaplıktan yararlanma : 

MADDE 6. — Kitaplıktan T ü r ^ e Büyük 
Milet Meclislinde siyasî partli grupları, Türki
ye Büyük Millet MedlIM üyeleri ve üyeler dı
şındaki ikiişÖJîeırtürL yararîlanmia santiarı ve 4 neü 
oniaddedlelki hizmetlerin ısınır ve kap&aanı Kar
ıma Kömisyan t̂&rafl2ldan düzenlenecek ve MM-
üet Meclisli Başkanınca onaylanacak bir yönteit-
ımielflkle tespiiit edilir. 

Kitaplığın çalışma süresi : 

MADDE 7. — Teikl!ü&n 7 ttıcıi maddelsü Ko-
misiyoaıulmiuzoa iaynen Ikalbul eidlimaşitiir. 

Kitaplığa yayınların gönderilmesi : 

MADDE 8. — TeklÜfiiln 8 aılci niiaiddesi 
misyanunrazca iaynen kabul edataıâştair. 

Ko-

Kitaplık Yönetmeliği : 

MADDE 9. — Teklifin 9 nou raifaddlesd Ko-
imisyomuimuca aymeöı kalbul edMimıiştdir. 

Alımlarda usul : 

MADDE 10. — Teklfin 10 ncu ttnaddeslı 
Komisyonumiuzca aynıen kabul ediım%ti!r. 

Bütçe Plân Komisyonunun, değıiştiıtişi 

Hizmetin etkin bir biçimde yürütük/bilm'eöi Ve 
temini güç elemanlTann ısağiaıniaTjiiOmesi yönün
den kitaplığa lamilaşmall uzman allnalMlir. 

Bu şekilde alınacak personel için 657 sa
yılı Kanunun değişik 4 ncü maddesinin (B) 
bendindeki geçicilik vasfı arlanmaz. 

Kitaplıktan yararlanma : 

MADDE 6. — Anayasa Komisyonunun 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kitaplığın çalışma süresi : 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Kitaplığa yayınların gönderilmesi : 

MADDE 8. — 2527 sayılı Basmayazı ve Re
simleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her 
ıtürlü basmayazı ve resimlerden îbirer nüshayı 
Basımevoiler, aidi geçen kanun hükümlerine gö
re Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplığına 
gönderilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı emri
ne vermeye sorunludurlar. 

Bu yolla derlenen yayınlar, kitaplık Karma 
Komisyonu tarafından değerlendirilir ve amaç 
dışı kalanlar Kütüphaneler Genel Müdürlüğü
ne devredilir. 

Kitaplık Yönetmeliği : 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Alımlarda Usul : 

MADDE 10. — T. B. M. Meclisi Kitaplığı 
için yapılacak her türlü alımlar 2490 ve 1050 sa
yılı Kanunlara tabi değildir. 

MJiiliet Meclisi i (IS, (Sayısı : 67) 
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GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Meclis Kitaplığı 
personelli hakkında yukarıdaki 5 (nıcd «madde ihukmü uygulanmaz. 

Yürürlük : 
MADDE 11. — Bu kanun yayunu taarâhinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 12. — Bu kanun Millet Meddısi (Başkanlığı tarafından yürütülür. 

Milltet Meclisi ,(!S. ıSayısı : 67) 
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Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE — Telkllrfiim geçidi mad
desi Komisyonum'usca aynen (kabul edlmiştdr. 

Yürürlük : 

MADDE 11. — Tekliflin 11 raci ımaddeısi Ko-
ımiisyanuiimızca aynen fcafoul «diiilmiştiır. 

Yürütme : 

MADDE 12. — Tıdklifin 12 ncii maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştiiıtişi 

Bu alımların yapılması usulü foir. yönetme
likte tespit edilir. 

MADDE 11. — 1974 yılı Bütçe Kanununa 
ekli Millei Meclisi kadrolarının, Kitaplık Mü
dürlüğü kısmına, düşük (1) sayılı cetıvelde gös
terilen kaıdrolar eklenmiştir. 

Geçici Madde — Teklifin geçici maddesi ay
nen kaibul etdilmilştir. 

Yürürlük : 

MADDE 12. — Teklifin 11 nci maiddesi 12 
nci madde olarak aynen &aübul ediübnıi^tir. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Teklifin 12 nci maddesi 13 
novt maille olarak aynen kaiMl edilmiştir. 

Sımfı 

Genel İdare Hizmetleri 
Genel îdıare Hizmetleri 
Teknik Hizmetler 
Teknik Hizmetler 
Genel idare Hizmetleri 
Genel îdare Hizmetleri 
Genel îdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 

(I) SAYILI CETVEL 

D Unvanı Adedi 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

Kitaplık Baş Uzmanı 
Kitaplık Uzmanı 
Mikrofilm Baş Teknisyeni 
Dil Laboratuvarı Operatörü 
Çevirmen (ingilizce) 
Çevirmen (Fransızca) 
Çe virmen (Almianea) 
Şef 
Daktilo (Dil bilir) 
Daktilo (10 parmak yazıar) 
Teksirci (Fotokopi için) 
öil'tci 
Giltci 
Odacı 
Odacı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yekûn 18 

« * • » • 

MifU/et Meclisi ,(;S- ıSayısı : 67) 





Dönem : 4 
Toplant,: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1 4 . 7 . 1 9 6 4 Günlü ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk 
Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstih
kakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun Birinci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 

Komisyonları Raporları (1 /199) 

T. C. 
Başbakanlık 15 , 7 r 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1820/4128 
I 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9.6.1974 tarihinde kararlaştırılan «14.7.1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği 
Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun Birin
ci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

14.7.1964 Gün ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle 
Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 

Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

Hükümetimizce kabul ve onaylanan Londra ve Zürih anlaşmalarına göre Kıbrıs'ta alay kuruluşunda bir 
Türk Birliği bulundurulmaktadır. Bu Birlikte bulunan subay ve assubaylara verilecek maaş miktarının da 
anılan Askeri Tatbikat Anlaşmasının 15 nci maddesinin 6 nci fıkrasına göre Kıbrıs Yunan Birliğinde bulu
nan aynı rütbedeki personelin aylık miktarına eşit olması esası kabul edilmiştir. 

Bu esasa ve rütbelere göre sterling olarak saptanan maaş miktarı, 14.7.1964 gün ve 500 sayılı «Kıbrıs'a 
Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka 
Giderleri Hakkındaki» Kanunun 1 nci maddesine ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

On seneden beri uygulanmakta olan 500 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile şimdiki hayat koşulları 
arasında büyük değişiklikler meydana gelmiş ve böylelikle Kıbrıs'ta geçim endekslerine göre yaşama standar
dı en az % 33 artış kaydetmiştir. Amlan süre içerisinde Türk parası 2 defa devalüe edilmiş ve İngiliz Ster-
lingi ile Kıbrıs Lirasının efektif değerlerinde Kıbrıs Lirası lehine bir farklılık ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; 1964 
yılı kurlarına göre İngiliz Sterlingi 25.27.00 TL. iken bugün 33.26.90 TL. sına; Kıbrıs Lirası da 38.62.43 TL. 
sına yükselmiş ve arada İngiliz Sterlingine göre 7.99.90 TL. sı, Kıbrıs Lirasına göre de 13.35.43 TL. sı kur farkı 
doğmuştur. 
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Bütün dünya piyasalarında belirgin bir şekilde kendini hissettiren fiyat artışları, para değerlerindeki dü

şüşler ve bu durumun doğal sonucu olan hayat pahalılığı, aylık ve ücretlerin yeniden düzenlenmesini gerek
tirmiştir. Bu cümleden olmak üzere; Türk parasının devalüe edilmesi sonunda Devlet memurları ile askerî 
personelin aylıkları yeniden düzenlenmiştir. Aynı durum Kıbrıs için de söz konusudur. Bugün, 1964 yılı 
koşullarına göre hazırlanmış bulunan bir kanuna dayanılarak ödenmekte olan aylıklarla geçim çok güç şart
larla sürdürülmekte ve bu nedenle aylıklarda bir ayarlamaya gitmek zorunlu görülmektedir. 

Diğer taraftan; tasarı ile derece ve kademe farkları konusu düzenlenmekte, aylıklara katsayı sistemi uy
gulanmak suretiyle esneklik kazandırılmakta ve 22 . 7 . 1964 tarihinden beri assubay başçavuşlara yapılmak
ta olan ödemelerdeki tereddütler ortadan kaldırılmaktadır. 

Yukarıdaki nedenlerle; Kıbrıs'ta ağır görevler ve sorumluluklar taşıyan subay, assubay, erbaş ve erlerin 
aylıklarının günün koşullarına uygun olarak yükseltilmesiyle anılan diğer konuların düzenlenmesi zorunlu 
görüldüğünden bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 22 . 7 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 500 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
ilişik cetvel değiştirilmekte, derece ve kademe farkları konusu düzenlenmekte, aylıklara katsayı sistemi uygu
lanmak suretiyle esneklik kazandırılmakta ve maddenin dili sadeîeştirilmektedir. 

a) Aylıklara ait cetveldeki değişiklik : Kıbrıs'a gönderilen Türk Askerî Birliği personelinin aylıkları, 
14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kanunla düzenlenmiş ise de; Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile şimdiki 
hayat koşulları arasında büyük değişiklikler zuhur etmiş ve bu nedenle anılan cetvelin yeniden düzenlenmesi 
zorunlu hale gelmiştir. Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden bu yana geçen on sene içinde Kıbrıs'ta hayatın 
% 33 artışı ile para değerindeki değişiklikler dikkate alınarak hazırlanan maddeye ilişik cetvelde bu artış 
oranı gözönünde tutulmakta ve bütün rütbelere aynı oran uygulanmaktadır. Ayrıca; cetveldeki miktarlar, 
evvelce olduğu gibi sterling olarak saptanmakta ve bu sterlinglerin Türk Lirası karşılıkları ise, 1 sterling'in 
33.26.90 olan resmî değeri ile çarpılmak suretiyle hesaplanmaktadır. 

b) Assubay rütbeleri : 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 77 nci maddesinin assubay-
lar için getirdiği yeni rütbeler esas alınmakta ve evvelce gözden kaçmış bulunan «Başçavuş» rütbesi de cetvele 
ithal olunmaktadır. 

c) Derece ve kademe farkları : 500 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasında, Kıbrıs'a gönderilen 
personele transfer edilecek para miktarı belirtilmiş ve fakat kıdemlilik farkları için herhangi bir açıklamada 
bulunulmamıştır. 500 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan ve Kıbrıs'a gönderilecek personel ile ilgili 
29 sayılı Kanun ile bu Kanuna istinaden 12 . 8 . 1960 gün ve 5/227 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür
lüğe konulan «Kıbrıs Türk Askerî Birliği Personelinin özlük Hakları, îaşe ve îbate ile Çeşitli istihkakları 
ve Birliğin Sair Masrafları Hakkında Tatbik Olunacak Esaslara Dair Yönetmelik» te kıdemlilik farklarının 
transfer edilmeyeceği ve yurt içinde Türk parası olarak ödeneceği hüküm altına alınmış idi. Ancak, 262 sayılı 
Kanunla verilmiş bir hak olan kıdemlilik müessesesinin 500 sayılı Kanunun hazırlanması sırasında gözden 
kaçmış bulunması personeli mağdur etmiştir. Zira, bordrolarda yapılan kesintiler kıdemli maaşı üzerinden 
ve yine transferler kıdem nazara alınmadan yapıldığı halde kıdemlilik farkı 29 sayılı Kanuna istinaden dü
zenlenmiş bulunan Yönetmelik gereğince ödendiği tarzda Türkiye'de Türk parası olarak ta ödenmediği için 
bu işlem personelin aleyhine olmakta idi. 

Ancak; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesi, 3 . 7 . 1970 gün ve 
1323 sayılı Kanunla değiştirilerek derece ve kademe esasını düzenleyen gösterge tabloları esası getirilmiştir. 
Burada da yukarıdaki paragrafta açıklanan usul ve nedenlerle yapılacak işlem personelin aleyhine olmak
tadır. Bu nedenle; personelin mağdur olmaması için, derece ve kademe ilerlemesinden doğan farkların trans
fer edilmeyerek Türkiye'de Türk parası olarak ödenmesi bakımından bu hüküm getirilmektedir. -
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d) Katsayı sistemi ve diğerleri : Maddeye ilâve edilen fıkra ile katsayı esası getirilmekte ve böylece 

bütün ülkelerde görülen fiyat artışları ile para değerlerindeki değişiklikler karşısında esas kanunda değişik
lik yapmadan personele intikal eden aylık miktarlarının günün koşullarına göre ayar edilmesi imkân dahiline 
girmiş olmakta, para kurlarında ortaya çıkacak değişiklikler ile çeşitli enflâsyon baskılar kanunda ekono
mik hayatın yükselmesiyle aylıklarda artış görüldüğü takdirde o yıl uygulanacak katsayının Bütçede gösteril
mesi esası getirilmekte ve kanun değişikliğine lüzum kalmadan uzun süre uygulama olanağı sağlanmış ol
maktadır. Ayrıca; bugünün koşullarına göre bu katsayı (1) olarak saptanmakta ve bu miktarın altına düşe-
meyeceği de hüküm altına alınmaktadır. 

Diğer taraftan; tasarruf bonosunu düzenleyen Kanun yürürlükten kaldırılarak yerine «Malî Denge Ver
gisi Kanunu» ikâme edildiğinden; tasarruf bonosu deyimi kaldırılarak malî denge vergisi deyimi maddeye 
konulmakta ve maddenin dili sadeleştirilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile kanuna geçici bir madde eklenmekte ve 500 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
ilişik cetveldeki başçavuşlarla ilgili ve tereddütlere yol açan konu bakımından hüküm getirilmektedir. 
22 . 7 . 1964 gün ye 500 sayılı Kanunun hazırlanması sırasında, personel aylıklarını düzenleyen cetveldeki 
assubay rütbelerinden «Başçavuş» rütbesi zuhulen «Çvş» şeklinde yazıldığından, başçavuşlara uygulanacak 
aylık konusu uygulamada tereddütlere yol açmaktadır. Gerek 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet 
Kanununun 3/6 ve gerekse 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 77 nci maddesinde; assu-
bayların rütbeleri gösterilmekte ve bunlar arasında «Başçavuş» rütbesi de sayılmaktadır. Kaldı ki assubay rüt
belerinden çavuş rütbesi de cetvelde gösterilmekte ve böylelikle amacın «Başçavuş» rütbesi olduğu her türlü 
izahtan vareste bulunmaktadır. Bu nedenle; anılan kişilere aylıkları ödenmiş bulunduğundan; uygulamadaki 
tereddüt ve ihtilâtları ortadan kaldırmak için bu geçici madde düzenlenmektedir. 

Madde 3, 4. — Bu maddeler ile yürürlük ve yürütme hükümleri düzenlenmektedir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 30 . 1 . 1975 

Esas No. : 1/199 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve üc
retleriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri hakkında Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı; Başbakanlığın 23 . 12 . 1974 tarih ve 
71 - /894/6881 sayılı yazısı ile Millet Meclisi Sayın Başkanlığına bildirilen, 2 . 1 . 1975 tarihli 21 nci bir
leşimde okunarak Sayın Genel Kurul üyelerinin bilgilerine sunulan ve gereği için Anayasa Komisyonuna 
havale buyurulan ve görüşülmesi istenen işler arasında bulunması nedeniyle, Komisyonumuzda ilgili Millî 
Savunma ve Maliye Bakanlarının ve bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

2Q Temmuz 1974 tarihinde başlatılan ve başarı ile sonuçlandırılan Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Kıb
rıs'a çıkarılan personel yönünden madde ve cetvel, tahaddüs eden yeni duruma göre düzenlenerek; sınıf, 
rütbe, kıdem ve kademe esasına göre ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki cetveller 
esas alınmak suretiyle yeni cetveller (gösterge tablosu) ihdas olunmakta ve ayrıca fiat artışları ile para değer
lerindeki değişiklikler de nazara alınmaktadır. Evvelce bulunmayan rütbe ve sınıflar cetvele ithal olunmakta, 
personele yapılacak ödemenin Türk parası veya sterling üzerinden yapılması şeklinin saptanmasının Bakan
lar Kuruluna bırakılması esası getirilmekte, personelin Kıbrıs'ta ödenecek miktardan gayri istihkaklarının (ta
yın bedeli, hizmet eri tazminatı, iş riksi, iş güçlüğü, uçucu subayların uçuş tazminatı, aylıklardan sayılmayan hâkim 
ödenekleri, doğum yardımı, çocuk zammı vs.) transfer edilmiyerek Türkiye'de, Türk parası olarak ödene
ceği öngörülmekte, Kıbrıs Türk Askerî Birliklerinde görevlendirilen ve Kıbrıs'ta bulunan ve diğer kanunla-
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ra tabi personelin maddede yazılı usul ve esaslar çerçevesinde ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununda belirtilen aynı derecedeki askerî personel için bu kanuna ilişik cetvellerde saptanan miktar
lardaki aylık karşılığı ödeme yapılacağı öngörülmekte, maddenin kapsamına giren çeşitli konuların uygulan
ması ile ilgili hususların bir yönetmeklikte saptanması ve böylelikle uygulayıcılara kolaylık sağlanması ve uy
gulamada doğabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amaç edinilmekte ve ayrıca bu kanundan yararla
nacak personelin Türk Askerî Birliklerinde görevlendirilmesi ve Kıbrıs'ta bulunması ilkesi getirilmektedir. 

Türk Barış Kuvvetleri Subay, Assubay ve Uzman Jandarma Çavuşlarına halen ödenen aylık toplam : 
5 530 000 TL. tasarı kanunlaştığı takdirde ödenecek aylık toplam : 9 780 000 TL. artış 4 250 000 TL. ola
caktır. 

Erbaş ve Erlere halen ödenen aylık toplam : 6 CCiO 000 TL. tasarı kanunlaştığı takdirde ödenecek aylık 
toplam : 8 000 000 TL. artış 2 000 000 TL. olacaktır. 

Subay ve Assubay ve Uzman Jandarma Çavuşlar için yıllık farkı 51 000 000 TL. Erbaş ve Erler için yıl
lık fark 24 000 000 TL. toplamı olarak Hazineye yıl da 75 000 000 TL. malî külfet getirecektir. (Personel 
mevcudu değiştiği takdirde yukarıda arz edilen miktarlarda da değişiklik olacağı izahtan varestedir.) 

Durumu aydınlatmak için birer misâl verelim : 
Türkiye'de kıtada bulunan 1000 göstergeli bir Albay yan ödemelerle eline 6 262 40 TL. geçerken Kıbrıs 

ta (yan ödemeler dahil) 11 137 TL. eline geçecek, fark 4 875 TL. olacaktır.' 

Türkiye'de kıtada bulunan 420 göstergeli bir yüzbaşı yan ödemelerle eline 3 893 90 TL. geçerken Kıbrıs' 
ta (yan ödemeler dahil) 6 588 TL. eline geçecek fark 2 695 TL. olacaktır. 

Türkiye'de kıtada bulunan 520 göstergeli bir Asb, Kd. Bşçvş. yan ödemelerle eline 3 526 TL. geçerken 
Kıbrıs'ta (yan ödemeler dahil) 6 605 TL. eline geçecek, fark 3 079 TL. olacaktır. 

Tasarının 1 nci maddesi yukarda arz edilen nedenlerle yeniden tanzim edilmiş ve bu değişik şekliyle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük maddesi olan 3 ncü maddede «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» denil
mektedir. Oysa ki Kıbrıs Barış Harekâtı bilindiği gibi 2Q . 7 . 1974 tarihinde başlamıştır. Harekâtı başarı 
ile sonuçlandıran ve halen Kıbrıs'ta ağır görevler ve sorumluluklar taşıyan ve güç koşullar altında hizmet 
gören Barış Harekâtı Birliğinin değerli ve kahraman Subay, Assubay, Erbaş ve Erlerin Yüce Parlâmento
muzun bir lütfü olması yönünden yürürlük tarihini 20 • 7 . 1974 tarihinden geçerli olmak üzere bu Kanun 
Hükümerinin yayım tarihinde yürürlüğe gireceğini uygun mütalaa eden Komisyonumuz maddeyi bu şekliy
le değiştirerek kabul etmiştir. 

Tasarının yürütme maddesi olan 4 ncü madde Ko misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havale buyurulduğu Plan Komisyonunda öncelikle görüşülmek temennisiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
İstanbul Sivas izmir Tokat 

F. Cumalıoğlu E, Kangal K. Bengisu H. Ulusoy 

Bursa . Gaziantep Giresun Konya 
M. Tayyar M. Bozgeyik M. Kemal Çilesiz, K. Gökakm 

Ordu Samsun Sinop Trabzon 
M. Said Erbil H. Savaşçı M. Kaptan Ö. Çakıroğlu 

Ankara Erzincan Hatay Niğde 
/. S.Omay H. Atabeyli A. Yılmaz İmzada bulunamadı. 

A. Yavuzalp 
Bursa 

M. Emekli 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 14 . 3 . 1975 

Esas No. : 1 /199 
Karar No.: 44 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyrulan «14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkında Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 1 Geçici Madde eklenmesine dair kanun tasarısı» Millî Savun
ma ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 

Londra ve Zürih anlaşmalarının yürürlüğe girmesinden sonra, Hükümetimiz, Alay kuruluşunda bir Türk 
Birliğini Kıbrıs'ta bulundurmaktadır. Bu birlikte bulunan Subay ve Assubaylara verilecek maaş miktarı, As
kerî tatbikat anlaşmasının 15 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre Kıbrıs Yunan birliğinde bulunan aym rütbe
deki personelin aylık miktarına eşit olması esası kabul edilmiştir. 

500 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih ile bugünkü hayat koşulları arasında büyük değişiklikler mey
dana gelmiştir. Anılan bu 10 senelik süre neticesinde Kıbrıs'ta geçinme endekslerinde % 33 bir artış görül
müştür. Ayrıca, Türk Parasının iki defa Devalüe edilmesi ve İngiliz Sterlingi ile Kıbrıs lirasının efektif de
ğerlerinde Kıbrıs lirası lehine bir farklılığın ortaya çıkması, durumun yeniden gözden geçirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Esasen Türk Lirasının devalüe edilmesi sonunda, Devlet Memurları ile Askerî Personelin aylıkları 
yeniden düzenlenmiştir. 

1964 yılı koşullarına göre hazırlanan yasa ile aylıklarını alma durumunda kalan ve çok güç şartlarda gö
revlerini sürdürmeye çalışan Kıbrıs'daki Subay, Assubay, Erbaş ve Erlerin aylıklarının günün koşullarına 
göre yükseltilmesi ve diğer bazı konulardaki noksanlıkların giderilmesi gerekçesi ile hazırlanan bu tasarı, ön-
havalesi uyarınca Millî Savunma Komisyonunca incelenmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu; tasarının 1 nci maddesini, günün koşullarına göre yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 

Tasarının yürürlük ile ilgili 3 ncü maddesini, Kıbrıs barış harekâtının 20 . 7 . 1974'te başlamış t olması 
nedeniyle («bu kanun hükümleri 20 . 7 . 1974 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer» şeklinde değiştirmiş ve tasarı Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan bu kanun tasarısı Komisyonumuzca da olumlu 
bulunmuş ancak, görüşmelerde tasarının esasına ilişkin konularda köklü değişiklikler yapan Millî Savunma 
Komisyonunun hazırladığı metin esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının matlahı; 
Geçici Madde sayısının Komisyonumuzca l'den 3'e çıkarılması nedeniyle «1 Geçici Madde» ibaresi yeri

ne ı«3 Geçici Madde» ibaresi konmak suretiyle değiştirilmiştir. 
Millî Savunma Komisyonunun 1 nci maddesi, Komisyonumuzca önemli değişikliklere tabi tutulmuştur. 

Şöyle ki; 
Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretlerinin hesaplanmasında ' sterling 

yerine Türk Lirası esası getirilmiş ve ödemenin şeklinin (Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte) 
saptanması uygun görülmüştür. 

Ayrıca, Kıbrıs'ta ödenecek miktarlardan gayrî Türkiye'de ödenecek istihkakların neler olduğu hususu mad
de metninde açıklanmamakla birlikte iş riski, iş güçlüğü, tayın bedeli, hizmet eri tazminatı, uçucu subay
ların uçuş tazminatı, çocuk zammı gibi ödemeleri kapsadığı ilgililerce ifade edilmiş ve maddeye bağlı cetvel
lerdeki gösterge rakamları Türk Lirası esasına göre yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi; 
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Maddeye bağlı Geçici maddeye açıklık kazandırmak gerekçesiyle madde metni yeniden düzenlenmiş, yürür
lük ve kat sayıya ilişkin hükümleri kapsayan iki yeni geçici madde daha eklenmiş ve bu nedenle de 2 nci 
maddenin metni «14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kanuna aşağıdaki 3 geçici madde eklenmiştir.» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu 3 ncü maddesi «Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde değiş
tirilerek tasarıya uyulmuş ve tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Sivas Adıyaman Kastamonu " Elâzığ 

V. Bozatlı A. Unsal H. Tosyalı H. Buz 

Ağrı 
Muhalefet Serdim eklidir 

C. Erhan 

istanbul 
Muhalefet Şerhim eklidir 

A. N. Ölçen 

Kayseri 
// . Nakipoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

imzada bulunamadı 

Aydın 
/. Sezgin 

istanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Erzurum 
R. Danışman 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Malatya 
Muhalefet Serdim eklidir 

H. Gökçe 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir 

A. Durakoğlu 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Kayseri 
C. Cebeci 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
H. Abbas 

ORTAK İHTİRAZI KAYIT 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu ihtirazî kaydın mahfuz tutulmasının ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Ağrı 
C. Erhan 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Aydın 
M. S. Koç 

Denizli 
H. Oral 

Kars 
K. Okyay 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Çanakkale 
O. O. Çaneri 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Malatya 
H. Kökçe 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Giresun 
O. Yılmaz 

istanbul 
M. Tuzun 

Malatya 
M. D eli kaya 
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Hükümetin Teklifi 

14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı 
Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve üc
retleriyle çeşitli istihkakları ve Bir
liğin başka giderleri hakkında Ka
nunun birinci maddesinin değişti
rilmesine ve bu Kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 14 . 7 . 1964 
günlü ve 500 sayılı Kanunun birin
ci maddesi ile ilişiği cetvel aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Kıbrıs'a gönde
rilen Türk Askerî Dirliği aylıklı 
personelinin aylıklarından emekli 
keseneği, Ordu Yardımlaşma Ku
rumu aidatı, Gelir Vergisi ve Ma
lî Denge Vergisi gibi kanunî kesin
tiler düşüldükten sonra artığı, her 
rütbeye göre andlaşmasında belir
tilen ve ilişik cetvelde sterling ola
rak gösterilen miktara tekabül eden 
Türk Lirası karşılıkları seviyesine 
çıkarılır ve toplamı hiç bir kesin
tiye tabi tutulmaksızın transfer 
edilir. Bunların kademe ve derece 
ilerlemesinden doğan farkları trans
fer edilmez. Türkiye'de Türk para
sı olarak ödenir. 

İlişik cetveldeki personel aylık
larına (gösterge tablosuna) uygula
nacak katsayı her yıl bütçe kanun
larında gösterilir. Ancak, bu katsa
yı (1) den aşağı olamaz. 

Birliğin yiyecek, giyecek, yaka
cak, donatım ve tedavi gibi sair 
her türlü giderlerinin tutarı ve sa
tmalına işlerinin şekli ve ödeme 
tarzları ve birlikte istihdam edil
mek üzere mahallen temin edilecek 
sivil personele verilecek ücretler 
Millî Savunma ve Maliye Bakan
lıklarınca birlikte saptanarak Ba
kanlar Kurulunun onayına sunu
lur.» 

Millî Savunma Komisyonunun 
Değişmişi 

14.7.1964 günlü ve 500 sayılı 
Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve üc
retleriyle çeşitli istihkakları ve Birli
ğin başka giderleri hakkında Kanu
nun birinci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun ta

sarısı 

Bütçe Plan Komisyonu 
Değişmişi 

14-. 7 . 1964 gün ve 500 sayılı 
Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve üc
retleriyle çeşitli istihkakları ve bir
liğin başka giderleri hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna üç geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kıbrıs'a gönderi
len ve Kıbrıs'ta bulunan Türk As- j 
kerî Birlikleri personelinin aylıkla
rından emekli keseneği, Ordu Yar
dımlaşma Kurumu aidatı, gelir ver
gisi ve malî denge vergisi gibi kanu
nî kesintiler düşüldükten sonra artı
ğı, her rütbeye, kıdeme ve kademe- j 
ye göre ilişik cetvelde sterling ola- I 
rak gösterilen miktara tekabül eden 
Türk lirası karşılıkları seviyesine 
çıkarılır ve ödemenin şekli Bakan
lar Kurulunca saptanır. Bunlar ay
rıca yurt içindeki aylıklarını ala
mazlar. Kıbrıs'ta ödenecek miktar
dan gayri istihkakları transfer edil
mez, Türkiye'de Türk parası olarak 
ödenir. 

İlişik cetvellerdeki personel ay
lıklarına (gösterge tablolarına) uy
gulanacak katsayı her yıl Bütçe Ka
nunlarında gösterilir. 

Kıbrıs Türk Askerî Birliklerin
de görevlendirilen ve Kıbrıs'ta bulu
nan Genel Bütçeye dahil Daireler 
ile Katma Bütçeli İdareler, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri ve Döner Ser- j 
mayeli Kuruluş';/ personeline de I 
yukarıdaki f'aralarda yazılı usul ve 
esaslar çerçevesinde ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda belirtilen aynı derece 
ve kademedeki askerî personel için 
bu kanuna ilişik cetvellerde sapta
nan miktarlardaki aylık karşılığı 
Ödeme yapılır. Bu ödemede, 11, 12, 
13, 14 ve 15 nci derecedeki Devlet 

MADDE 1. — Kıbrıs'a gönderi
len ve Kıbrıs'ta bulunan Türk As
kerî Birlikleri personelinin aylıkla
rından emekli keseneği, Ordu Yar
dımlaşma Kurumu aidatı, gelir ver
gisi ve malî denge vergisi gibi kanu
nî kesintiler düşüldükten sonra artı
ğı, her rütbeye, kıdeme ve kademe
ye göre ilişik cetvellerde gösterilen 
miktarlar seviyesine çıkarılır ve öde
menin şekli (Millî Savunma ve Ma
liye Bakanlıklarınca birlikte) sap
tanır. Bunlar ayrıca yurt içindeki 
aylıklarım alamazlar. Kıbrıs'ta öde
necek miktardan gayri istihkakları 
transfer edilmez, Türkiye'de ödenir. 

İlişik cetvellerdeki personel ay
lıklarına (gösterge tablolarına) uy
gulanacak katsayı her yıl Bütçe Ka
nunlarında gösterilir. 

Kıbrıs Türk Askerî Birliklerin
de görevlendirilen ve Kıbrıs'ta bulu
nan Genel Bütçeye dahil Daireler 
ile Katma Bütçeli İdareler, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri ve Döner Ser
mayeli Kuruluşlar personeline de 
yukarıdaki fıkralarda yazılı usul ve 
esaslar çerçevesinde ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanununda belirtilen aynı derece 
ve kademedeki askerî personel için 
bu kanuna ilişik cetvellerde sapta
nan miktarlardaki aylık karşılığı 
ödeme yapılır. Bu ödemede, 11, 12, 
13, 14 ve 15 nci derecedeki Devlet 
memurları «Assubay çavuşsun de
rece ve kademesi gibi işlem görür. 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 2. — 14 . 7 . 1974 
günlü ve 500 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — 14.7.1964 
günlü ve 500 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği 22 . 7 . 1964 tari
hinden sonra birinci madde esas
larına göre yapılmış ödemeler geri 
alınmaz.» 

Millî Savunma Komisyonunun 
Değiştirişi 

memurları «Assubay çavuş» derece 
ve kademesi gibi işlem görür. 

Birliğin, yiyecek, giyecek, ya
kacak, donatım ve tedavi gibi sair 
her türlü giderlerinin tutarı ve sa-
tınalma işlerinin şekli ve ödeme bi
çimleri ve birlikte istihdam edilmek 
üzere mahallen temin edilecek sivil 
personele verilecek ücretler Millî 
Savunma ve Maliye bakanlıkların
ca birlikte saptanarak Bakanlar 
Kurulunun onayına sunulur. 

Bu maddenin kapsamına giren 
çeşitli konuların uygulanması ile il
gili hususlar, Millî Savunma ve 
Maliye bakanlıklarınca, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç üç ay içinde birlikte çıkarılacak 
bir yönetmelikte saptanır. 

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

Bütçe Plan Komisyonu 
Değiştirişi 

Birliklerin, yiyecek giyecek, ya
kacak, donatım ve tedavi gibi sair 
her türlü giderlerinin tutarı ve sa
tmalına işlerinin şekli ve ödeme bi
çimleri ve birlikte istihdam edilmek 
üzere mahallen temin edilecek sivil 
personele verilecek ücretler Millî 
Savunma ve Maliye Bakanlıkların
ca birlikte saptanarak Bakanlar 
Kurulunun onayına sunulur. 

Bu maddenin kapsamına giren 
çeşitli konuların uygulanması ile il
gili hususlar, Millî Savunma, Mali
ye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rınca, kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç üç ay için
de birlikte çıkarılacak bir yönetme
likte saptanır. 

MADDE 2. — 14 . 7 . 1964 gün 
ve 500 sayılı kanuna aşağıdaki üç 
geçici madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu ka
nunun 1 nci maddesine göre yapı
lacak ödemelerde 20 . 7 . 1974 ta
rihi esas alınır. Ancak, evvelce ya
pılan ödemeler mahsup edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 
22 . 7 . 1964 tarihinde yürürlüğe 
giren 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sa
yılı kanunun 1 nci maddesi esasla
rına göre assubay başçavuşlara ya
pılmış ödemeler geri alınmaz. 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 3. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

9 , 6 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

tmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

— 9 -~ 

Millî Savunma Komisyonunun 
Değiştirişi 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümleri 20 . 7 . 1974 tarihinden ge
çerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakam 
S. A. Emre 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Millî Eğitim Bakam 
M. Üstündağ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Ulaştırma Bakam 
F. Gül ey 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Köy. İş. ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 

Bütçe Plan Komisyonu 
Değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1974, 
1975 malî yılında katsayı l'dir. 

MADDE. 3. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Adalet Bakanı 
S. Kazan 

Dışişleri Bakanı 
Prof. Dr. T. Güneş 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
O. Birgit 

Orman Bakanı 
A. Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylıklarına iliş
kin cetvel 

Rütbe 

Tuğgeneral 
Albay 
Yarbay 
Kd. Binbaşı - Binbaşı 
Kd. Yüzbaşı - Yüzbaşı 
Kd. Üsteğmen - Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 
Kd. Başçavuş - Başçavuş 
Kd. Üstçavuş - Üstçavuş 
Kd. Çavuş - Çavuş 
Kıta Çavuşu 
Kıta Onbaşısı 
Er 

TürkLi 

10 679 
9 049 
7 485 
6 454 
5 289 
4 192 
3 759 
3 293 
•3 759 
3 293 
2 628 

432 
332 
232 

rası 

67 
44 
75 
38 
93 
02 
51 
73 
51 
73 
33 
51 
70 
89 

Sterling 

m 
272 
225 
194 
159 
126 
113 
99 

113 
99 
79 
13 
10 
7 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞİNE BAĞLI CETVELLER 

Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Adcerî Birliği Mensuplarının Ayhk ve Ücretlerine Ait Gösterge Cetveli 

Ek 1 — Sayılı Cetvel 

Subaylar îçin Gösterge Tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Sterlin*;) 

Orgeneral - Oramiral 
Korgeneral - Koramiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Albay 
Yarbay 
Kıdemli Binbaşı 
Binbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Kıdemli Üsteğmen 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

450 
400 
350 
321 
272 
225 
206 
190 
170 
156 
135 
126 

- 113 
99 

277 
235 
210 
193 
174 
159 
139 
128 
115 
102 

282 
245 
214 
196 
178 
162 
143 
130 
118 
105 

287 
255 
218 
199 
182 
165 
147 
132 
121 
108 

265 
222 
202 
186 
168 
151 
134 
124 
111 

275 
225 
206 
191 
171 
156 
135 
127 
113 

228 
210 
193 
175 
158 
139 
129 
114 

231 
214 
195 
179 
160 
143 
131 
115 

218 
198 
183 
162 
147 
133 
117 

Ek 2 — Sayılı Cetvel 

Assubaylıktan Subaylığa Geçenler îçin Gösterge Tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Sterling) 

Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Kd; Üsteğmen 
Üsteğmen 
Teğmen 

214 218 222 225 228 
199 202 206 210 214 
182 186 191 193 195 198 
165 168 171 175 179 183 
147 151 156 158 160 162 

Rütbeler 

Kd. Başçavuş 
Başçavuş 
Kd. Üsçavuş 
Üsçavuş 
Kd. Çavuş 
Çavuş 

Ek 3 — Sayılı Cetvel 

Assubaylar îçin Gösterge Tablosu 

Göstergeler (Sterling) 

170 174 178 190 193 196 199 202 206 210 
135 139 143 156 160 164 168 173 178 183 190 193 
126 128 130 132 134 135 139 143 147 151 156 158 
113 115 118 121 124 127 129 131 133 
99 102 105 108 111 113 114 115 117 
94 95 96 97 98 99 102 105 108 
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Ek 4 — Sayıh Cetvel 

Uzman Jandarma Çavuşlar îçin Gösterge Tablosu 

Rütbeler Gösterge (Sterling) 

Uz. J. III ncü Kademe Çvş. 
Uz. J. Kd. II nci Kademe Çvş, 
Uz. J. II nci Kademe Çvş. 
Uz. J. Kd. I nci Kademe Çvş. 
Uz. J. I nci Kademe Çvş. 
Uz. J. Kd. Çvş. 
Uz, J. Çvş. 

135 139 143 147 151 156 158 160 162 
126 128 130 132 134 135 139 143 147 
113 115 118 121 124 127 129 131 133 
99 102.105 108 111 113 114 115 117 
94 95 96 97 98 99 102 105 108 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 

Ek 5 — Sayılı Cetvel 

Erbaş ve Erler îçin Gösterge Tablosu 

Rütbeler Gösterge (Sterling) 

Çavuş (Kıta) 
Onbaşı 
Er 

13 
10 
7 
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PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎNE BAĞLI CETVELLER 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretlerine ait göste 

Ek - 1 Sayılı Cetvel 

Subaylar için gösterge tablosu 

Rütbeler ' Göstergeler (Türk Lirası) 

15 140 
13 460 
11 780 
10 800 
9 150 
7 570 
6 930 
6 390 
5 720 
5 250 
4 540 
4 240 
3 800 
3 330 

9 320 
7 910 
7 060 
6 490 
5 850 
5 350 
4 670 
4 300 
3 870 
3 430 

9 490 
8 240 
7 200 
6 590 
5 990 
5 450 
4 810 
4 370 
3 970 
3 530 

9 660 
8 580 
7 330 
6 690 
6 120 
5 550 
4 940 
4 440 
4 070 
3 630 

8 920 
7 470 
6 790 
6 260 
5 650 
5 080 
4 510 
4 170 
3 730 

9 250 
7 570 
6 930 
6 420 
5 750 
5 250 
4 540 
4 270 
3 800 

7 670 
7 060 
6 490 
5 890 
5 310 
4 670 
4 340 
3 830 

7 770 
7 200 
6 560 
6 020 
5 380 
4 810 
4 400 
3 870 

7 
6 
6 
5 
4 
4 
3 

Ek - 2 Sayılı Cetvel 

Assubaylıktan subaylığa geçenler için gösterge tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Türk Lirası) 

7 670 
7 200 
6 560 6 660 
6 020 6 160 
5 380 5 450 

Orgeneral - Oramiral 
Korgeneral - Koramiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Albay 
Yarbay 
Kd. Binbaşı 
Binbaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Kd. Üsteğmen 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

Kd. Yüzbaşı 7 300 7 330 7 470 7 570 
Yüzbaşı 6 690 6 790 6 930 7 060 
Kd. Üsteğmen 6 120 6 260 6 420 6 490 
Üsteğmen 5 550 5 650 5 750 5 890 
Teğmen 4 940 5 080 5 250 5 310 



Ek - 3 Saydı Getvel 
i\şşubaylar için gösterge tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Türk Lirası) 

Kd. Başçavuş 
Başçavuş 
Kd. Üsçavuş 
Üsçavuş 
Kd. Çavuş 
Çavuş 

5 720 
4 540 
4 240 
3 800 
3 330 
3 160 

5 850 
4 670 
4 300 
3 870 
3 430 
3 190 

5 990 
4 810 
4 370 
3 970 
3 530 
3 230 

6 390 
5 250 
4 440 
4 070 
3 630 
3 260 

6 490 
5 380 
4 510 
4 170 
3 730 
3 290 

6 590 
5 520 
4 540 
4 270 
3 800 
3 330 

6 690 
5 650 
4 670 
4 340 
3 830 
3 430 

6 790 
5 820 
4 810 
4 400 
3 870 
3 530 

6 
5 
4 
4 
3 
3 

Ek « 4 Sayılı Cetvel 
Uzman jandarma çavuşlar için gösterge tablosu 

Rütbeler Göstergeler (T(irk Lirası) 

Uz. J. XII ncü Kademe Çvş. 
Uz. J. JJLd. II nci Kademe Çvş, 
Uz. J. II nci Kademe Çvş. 
Uz. J. Kd. I nci Kademe Çvş^ 
yz. J. I nci Kademe Çvş. 
Uz. J. Kd. Çvş. 
Uz. J. Çyş. 

4 540 
4 240 
3 800 
3 33p 
3 JGP 
??9Ö 
2 820 

4 $70 
4 300 
3 870 
3 43Q 
3 }9Ö 
3 020 
2 860 

4 81Q 
4 370 
3 970 
3 530 
3 230 
3 060 
2 890 

4 94Q 
4 440 
4 070 
3 630 
3 260 
3 090 
2 920 

5 080 
4 510 
4 170 
3 730 
3 290 
3 130 
2 960 

5 250 
4 540 
4 270 
3 800 
3 330 
3 160 
2 990 

5 310 
4 670 
4 340 
3 830 
3 430 
3 190 
3 020 

5 380 
4 810 
4 400 
3 870 
3 530 
3 230 
3 060 

5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

Ek - 5 Sayılı Cetvel 
Erbaş ve erler için gösterge tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Türk Lirası) 

Çavuş 
Onbaşı 
Er 

440 
340 
240 



Dönem : 4 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) 
Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Komisyonları 

Raporları ( 1 / 6 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1695 / 11337 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 4 . 1 2 . 1973 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj gölünün teşekkülü konusun
da İşbirliğine dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile 
eki anlaşma ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim, 
Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

Türkiye ve Sovyetler Birliği tarafından inşası öngörülen Arpaçay barajında düzenlenen sularda taraf
lar yarı yarıya istifade edecekler ve Türkiye Cumhuriyeti tarafında İğdır ovası sulanacaktır. İğdır ova
sında halen 26 000 hektar sulama şebekesi mevcuttur. Bu sahaya sulama suyu, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Sovyetler Birliği arasında müşterek tesis olan Araş nehri üzerinde Karakale'deki Serdarabat regülatörüm
den alınmaktadır. Bu regülatörden Türkiye'nin aldığı yarı su hissesi ancak ortalama 8 000 hektar sahaya 
yetebilecek miktardadır. Bu sebeple mevcut şebeke sahasında, kısmen yeraltı suyu ile de takviye etmek 
ve kısıtlı su vermek üzere kifayetsiz sulama yapılmaktadır. Baraj inşa edilince, barajda düzenlenen suların 
Araş nehrinden gelen sular ile birlikte kullanılması suretiyle T. C. tarafındaı 66 000 hektar saha sulanabi
lecektir. Bu saha, Batı İğdır ovasındaki mevcut sula^ıa şebekesi sahası ile sulama şebekesi inşa edilecek olan 
Doğu İğdır ovası ve Dil ovaları sahalarıdır. Böylece iklim ve toprak şartları sulamaya müsait olan İğdır 
ve Dil ovaları grupunun hemen tamamma sulama suyu temini imkân dahiline girecek ve bu bölgenin 
kalkınmasına geniş katkılarda bulunulacaktır. 

Arpaçay baraj yeri, Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği arasında hudut teşkil eden Arpaçay 
nehri üzerinde ve Araş - Arpaçay nehirleri kavşağının 47 Km. membaında, Kars ili hudutları içindedir. Baraj 
tesisleri ve rezervuar sahası iki memleket arasındaki devlet hudut hattı üzerinde olup, kısmen Türkiye Cum
huriyeti ve kısmen de Sovyetler. Birliği topraklarındadır. 
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Anlaşma uyarınca, Sovyet teşekküllerinin hazırladığı teknik projeye göre götürü «lump sum» bedeli 16,6 
milyon ruble olan barajın inşası ile ilgili masrafların finansmanı, taraflarca eşit hisselerle karşılanacak, yani 
taraflardan her biri mezkûr meblâğın % 50'sini yüklenecektir, 

Yeni Anlaşmanın 5 nci maddesi uyarınca, sulama tesislerinin Türkiye kesiminden zamanında yetiştiri
lememesi dolayısiyle, baraj tesis ve sularının yarı hissesine sahip olacak olan Türkiye'nin başlangıç döne
mindeki muhtemel kayıplarını karşılamak üzere, baraj inşa masraflarının Türk tarafına düşen yarı hisse
den 4,4 milyon ruble Sovyet tarafınca yüklenilecektir. 

Anlaşmanın 6 ncı maddesinde ise, Türkiye'nin baraj masraflarına % 50 katılma payından 5 nci maddede 
yazılı 4,4 milyon rublenin tenzilinden sonra geriye kalacak bakiye ile Türk tarafı barajın tercihan Türkiye ke
simindeki her iki tarafça üzerinde mutabık kalınacak bir kısım inşaatı götürü olarak gerçekleştirecektir. 

Bu inşaatın dökümü iki tarafça şöyle tespit edilmiş ve bu döküm anlaşmanın ayrılmaz bir cüzü olarak 
anlaşmaya eklenmiştir: 

1. Baraj temelinde geçirimsizlik tedbirlerinin alınması, 
2. Memba ve mansup batardoları. 
3. İşletme binaları, 
4. Görüşme binaları, 
5. Sulama su çıkışına giden servis yolu (sol sahil), 
6. Sağ sahil işletme yolu, 
7. Baraj sahasının bayındırılması. # 

Anlaşmanın 6 ncı maddesi uyarınca Türkiye tarafından gerçekleştirilecek inşaat bedeli Türk birim fi
yatlarına göre 26 598 000 TL. olarak hesabedilmiştir. 

İnşaatla ilgili Sovyet kuruluşları mensuplarına, Türkiye tarafından tespit ve tel örgü ile tecrit edilecek 
inşaat sahasına giriş ve çıkışlarda olduğu gibi inşaat süresince başvurmaları konusunda da mer'i Türk ka
nunları çerçevesinde bütün kolaylıklar tanınacak, barajın inşaat ve kontrolü ile görevli Türk kuruluşları 
mensupları da Sovyet kesimine aynı kolaylıklardan faydalanmak suretiyle geçmek hakkına sahibolacaklardır. ^ 

Geçiş kolaylıkları için anlaşmaya bir talimatname eklenmiştir. Bu talimatname aynen Moskova'da topla
nan Türk-Sovyet Karma Komisyonu tarafından düzenlenen 19 . 6 . 1968 tarihli Protokolden alınmıştır. 
Mezkûr protokol 13' . 8 . 1968 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. 

Barajın işletilmesiyle ilgili olarak yine Anlaşmaya bir talimatname eklenmiş olup, bu da 19. 6. 1968 
tarihli Protokolden alınmıştır. 

Anlaşmanın önemli maddelerinden biri de 12 nci maddedir. Bu maddede, inşa edilecek baraj dolayısiyle 
husule gelecek baraj gölünün vüsat ve kapsamı ne olursa olsun halen iki ülke arasındaki mevcut bugünkü 
sınırda hiçbir değişiklik olmayacağı öngörülmüştür. Baraj gölü teşekkül ettiğinde bugünkü mevcut sınır şa
mandıraları bağlanmak suretiyle su sathına aksettirile çektir. 

Sovyetler Birliği ile yapılan meşkûr anlaşma millî menfaatlerimize her bakımdan uygun düşmektedir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 3.4 .1974 

Esas No. : 1/6 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında sınırdaki 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde baraj inşası ve baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Tümü üzerinde yapılan uzun görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar ve temsilcilerin ver

miş olduğu mütemmim malûmatlar, Komisyonumuzca da uygun mütalaa edilmiş ve mezkûr tasarıyı aynen 
kabule karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

Hatay 
S. Adalı 

Manisa 
N. Özgür 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Z. Okur 

Ankara 
S. Selek 

îmzada bulunamadı. 

İstanbul 
C. Suer 

îmzada bulunamadı. 

Nevşehir 
R. Üner 

tmzada bulunamadı. 

Trabzon 
H. K. Eyüboğlu 

Sözcü 
îstanbul 
R. Ülker 

Bursa 
M. Emekli 

îzmir 
Ş. Osma 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Urfa 
İV- Aksoy 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

Bursa 
C. Külâhlı 

Manisa 
A. Balkan 

Sakarya 
/. Müftüoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 116 
Karar No. : 46 

Bütçe Plan Komisyonunun raporu 

25 . 3 . 1975 

Millet Meçi isi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahur/an) Nehrinde baraj inşaası ve baraj gölünün, teşekkülü 
konusunda işbirliğine dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile, ön-
havalesi uyarınca Dışişleri Komisyonu raporu, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
oturumda incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti tara
fından inşası öngörülen Arpaçay Barajında toplanacak sulardan taraflar yarıyarıya istifade edecekler ve Tür
kiye bu suyla İğdır ovasını sulayacaktır. 

Halen Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliğinin müşterek tesisi olan Araş nehri üzerindeki Karakale 
Serdarabat regülatöründen alınmakta olan su ile 8.000 hektar saha sulanabilmektedir. Ayrıca yeraltı suyu 
gibi diğer tedbirlerle sağlanan sulama sahası toplam 26.000 hektar kadardır. Yeni proje ile sulanabilir saha 
66.000 hektara çıkarılabilecektir. Bu saha İğdır ve Dil ovaları sahalarını kapsamaktadır. 

Barajın yeri Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği arasında hudut teşkil eden Arpaçay nehri üzerinde 
ve Araş Arpaçay nehirleri kavşağının 47 kilometre menbaında Kars ili hudutları içindedir. Baraj tesisleri ile 
rezervuar sahası kısmen memleketimiz kısmen de Sovyetler Birliği topraklarında yer almaktadır, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Baraj inşası ile ilgili masraflar hazırlanan projeye göre 16.6 milyon ruble olacağı tahmin edilmektedir. 

Taraflara düşen hisse |% 50 oranında olacaktır. Genel esas bu olmakla beraber anlaşmanın diğer maddelerin
de Türkiye lehinde bazı imkânlar getirilmektedir. Türkiyeye düşen hisse ilk tahminlere göre 26 598 000 TL. 
olarak hesap edilmiştir. Bunlara ilâveten barajın inşası süresince geçiş kolaylıkları ile baraj gölünün teşekkü
lünden sonra tespit edilecek hudut çizgisinin şamandıralarla tespiti gibi konular anlaşmanın kapsamına alın
mıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde anlaşmanın faydalarına değinilmiş, tasarı komisyonumuz
ca da olumlu mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğunu düzenleyen tasarının birinci maddesi ile yürürlük ve yü
rütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. Ayrıca, tasarının önemine binaen Genel 
Kurulda öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozatîı 

Çanakkale 
0. O. Çaneri 

imzada bulunamadı 
îhtirazî kayıt eklidir 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Kayseri 
C, Cebeci 

Başkanvekili 
Adıyaman 

Sözcü 
Kastamonu 

SÖz hakkım mahfuzdur H. Tosyalı 
A. Unsal 

Erzurum 
R. Danışman 

İstanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Eskişehir 
S. Öztürk 

imzada bulunamadı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı 
îhtirazî kayıt eklidir 

Manisa 
H. Okçu 

Tekirdağ 
Y. Alparslan 

İhtirazî kayıt eklidir 

Kâtip 
Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
O. Yılmaz 

İhtirazî kayıt eklidir 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Sivas 
A. Durakoğlu 

İhtirazî kayıt eklidir 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Ortak ihtirazı kayıt 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu ihtirazı kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Çanakkale Giresun îzmir 
0._ O. Çaneri 0._ Yılmaz CL Karagözoğlu 

Sivas Tekirdağ 
A._ Durakoğlu Y.__ Alpaslan 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 160) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşma-. 

nın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 26 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) nehrinde baraj inşaası ve 
baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun, Anlaşmanın onay belgelerinin teati edilmesiyle yürürlüğe girer. . 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

4 . 12 . 1973 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Dışişleri Bakanı 
£7. H. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
N._ Ok 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
F, Çelikbaş 

Çalışma Bakanı 
A._ N. Erdem 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. İ. Kırımlı 

Orman Bakanı 
/. Bingöl 

Başbakan 
N._ Talû 

Devlet Bakanı 
/. H. Tekinel 

Millî Savunma Bakanı 
İ._ Sancar 

Maliye Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Ticaret Bakanı 
AL Türkel 

Tarım Bakanı 
A._ N._ Tuna 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
N. Bayar 

İmar ve İskân Bakanı 
M, Nt Oktay 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erkmen 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Vi Tanır 

Ulaştırma Bakanı 
S, Özbek 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
K.: Demir 

Köy İşleri Bakanı 
O.^ Kürümoğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
C Coşkun 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sı
nırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İn
şası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İş
birliğine Dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sı
nırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşa
sı ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbir
liğine Dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu

lunduğu hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA SINIRDAKİ ARPAÇAY (AHURYAN) NEHRİNDE BARAJ İNŞASI VE 

BARAJ GÖLÜNÜN TEŞEKKÜLÜ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti, 
İki ülke arasında mevcut iyi komşuluk ilişkilerini, 8 Ocak 1927 tarihli Türkiye ile Sovyetler Birliği arasın

da Kars'ta imzalanan «Hudut Sularından İstifadeye Dair Mukavelename» hükümlerini gözönünde bulundura
rak, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasındaki her iki ülke için faydalı olan iktisadî ve teknik işbir
liğinin ileride de gelişmesi hususundaki karşılıklı arlıya dayanarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

MADDE — 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti, Türkiye ile Sov
yetler Birliğinin müşterek sınırındaki Arpaçay (Ahuryan) nehrinde bir baraj inşası ve 25 milyon metreküp
lük baraj gölünün meydana gelmesi hususunda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. 

MADDE — 2 

İşbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde öngörülen işbirliğinin gerçekleşmesini teminen Sovyet teşekkülleri, ta
rafların yetkili kuruluşlarının onayladığı teknik projeye uygun olarak inşaat için gerekli teçhizat ve malzeme 
teslimi de dahil olmak üzere iş resimlerini hazırlayacak ve sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) nehrinde bir baraj 
inşası ile 525 milyon metreküplük baraj gölünün teşekUilünü gerçekleştireceklerdir. 

MADDE — 3 

İşbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde öngörülen işbirliğinin gerçekleştirilmesini teminen ilgili Türk teşekkül
leri projenin yarı ortağı sıfatıyle, baraj inşaatının teknik kontrolüne tam olarak iştirak edeceklerdir. 

MADDE — 4 

Sovyet teşekküllerinin hazırladığı teknik projeye göre götürü «lump sum» bedeli 16,6 milyon ruble olan 
barajın inşası ile ilgili masrafların finansmanı, taraflarca eşit hisselerle karşılanacak, yani taraflardan her biri 
mezkur meblağın % 50'sini yüklenecektir. 

MADDE — 5 

Sulama tesislerinin Türkiye kesiminde zamanında yetiştirilememesi dolayısıyle, baraj tesis ve sularının 
yan hissesine sahip olacak olan Türkiye'nin başlangıç dönemindeki muhtemel kayıplarını karşılamak üzere, 
baraj inşa masraflarının Türk tarafına düşen yarı hisse len 4,4 milyon ruble Sovyet tarafınca yüklenilecektir. 

İşbu keyfiyet, baraj masraflarının Türk ve Sovyetlerce eşit hisselerle karşılanması ve baraj sularından 
aynı şekilde eşit olarak faydalanılması ilkesine halel getirmeyecektir. 

MADDE — 6 

Türkiye'nin baraj masraflarına % 50 katılma payındın yukarıdaki 5 nci maddede yazılı 4,4 milyon ruble
nin tenzilinden sonra geriye kalacak bakiye ile Türk tarafı barajın tercihan Türkiye kesimindeki her iki 
tarafça üzerinde mutabık kalınacak bir kısım inşaatı götürü «lump sum» olarak gerçekleştirecektir. 

Tercihan Türk kesiminde Türk tarafınca gerçekleşfrilecek olan bu inşaatın dökümü işbu Anlaşmanın ay
rılmaz bir cüz'ü olan 1 No. lu Ek'inde tespit edilmiştir. 
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MADDE — 7 

İnşaatla ilgili Sovyet kuruluşları mensuplarına, Türkiye tarafından tespit ve tel örgü ile tecrit edilecek 
inşaat sahasına giriş ve çıkışlarda olduğu gibi inşaat süresince barınmaları konusunda da mer'i Türk kanunları 
çerçevesinde bütün kolaylıklar tanınacaktır. 

Barajın inşaatı ve kontrolü ile görevli Türk kuruluşları mensupları da Sovyet kesimine aynı kolaylıklardan 
faydalanmak suretiyle geçmek hakkına sahip olacaklardır. 

Barajın inşasını müteakip işletme ile ilgili Türk ve Sovyet görevlileri karşılıklı olarak barajın müştereken 
tespit edilecek Sovyet ve Türk kesimlerine serbestçe girmek hakkına sahip olacaklardır. 

Bütün bu yukarıdaki hususlar ek H ve ek IU'de tespit edilen esaslara uygun olarak yerine getirilecektir. 

MADDE — 8 

İşbu Anlaşmaya uygun olarak inşaat bölgesine sevkedilecek teçhizat ve malzemeler, karşılıklı olarak, güm
rük ve diğer her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olacaktır. 

Barajın müştereken inşası dolayısıyle Türk ve Sovyet kesimlerinden herhangi bir giriş ve çıkış tahdidine 
tabi olmaksızın karşılıklı olarak gümrüksüz geçirebilecek olan malzeme ve teçhizattan inşaat sonunda kulla
nılmamış malzeme ile inşaat ameliyelerinin sona ermesi dolayısıyle lüzumu kalmayacak teçhizat aynı şekilde 
gümrüksüz olarak geriye götürülebilecektir. 

MADDE — 9 

Taraflar eşit hisselerle karşılıklı olarak hizmet göstermek suretiyle ve karşılıklı mutabakat ile baraj ve ba
raj gölünün ufak ve büyük tamiratını müştereken yakabileceklerdir. 

MADDE — 10 

Arpaçay (Ahuryan) nehri barajı ile baraj gölünün müştereken işletilmesi Ek IH'deki Talimatnameye göre 
yapılacaktır. 

MADDE — 11 

Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde yapılacak baraj inşaatı ve teşekkül edecek baraj gölü ile ilgili 
işbirliğinin mufassal şartlarını kapsayacak belge veya belgeler işbu Anlaşmanın imza tarihinden itibaren 
3 ay içerisinde Türk ve Sovyet "teşekkülleri tarafından hazırlanacak ve Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müte
akip imzalanacaktır. 

MADDE — 12 

Arpaçay (Ahuryan) üzerinde inşa edilecek baraj dolayısıyle husule gelecek baraj gölünün vüsat ve kap
samı ne olursa olsun halen iki ülke arasında mevcut bugünkü sınırda hiçbir değişiklik olmayacaktır. 

Baraj gölü teşekkül ettiğinde bugünkü mevcut sınır şamandıralar bağlanmak suretiyle su sathına aksetti-
rilecektir. 
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MADDE — 13 

İşbu Anlaşma her iki ülkede mer'i mevzuat gereğince onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip onay bel
gelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır. 

MADDE — 14 

İşbu Anlaşma Türkçe, Rusça ve Fransızca olmak üzere ikişer nüsha halinde tanzim edilmiştir. 
Türkçe ve Rusça metinlerin uyuşmazlığı halinde Fransızca metin geçerli olacaktır. 
Bunun belgesi olarak, aşağıda adları yazılı tam yetkili temsilciler işbu Anlaşmanın altına imzalarını atmış

lardır. 

Ankara'da 26 Ekim 1973 tarihinde yapılmıştır, 
Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

Hükümeti Birliği Hükümeti 
adına adına 

Oğuz Gökmen V. A. Sergeyev 

EK I 

Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde ortaklaşa inşa edilecek baraj hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 26 Ekim 1973 tarihinde imzalanmış olan 
Anlaşmanın 6 ncı maddesi hükümlerine göre Türk tarafınca gerçekleştirilecek olan inşaatın dökümü : 

1. — Baraj temelinde geçirimsizlik tedbirlerinin alınması, 
2. —• Memba ve mansap batardoları, 
3. —• İşletme binaları, 
4. —• Görüşme binaları, 
5. — Sulama su çıkışına giden servis yolu (sol sahil), 
6. — Sağ sahil işletme yolu, 
7. — Baraj sahasının bayındırılması. 
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EK II 

TÜRK - SOVYET HUDUDUNDAN GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLANMASI VE ARPAÇAY (AHURYAN) 
NEHRİ ÜZERİNDE KURULACAK BARAJIN İNŞAAT ÇALIŞMALARININ YAPILACAĞI SAHA
DA İNŞAAT VE KONTROL HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TÜRK VE SOVYET VATANDAŞLARININ 
KARŞILIKLI GEÇİŞ VE BU SAHADA BİR MÜDDET İÇİN KALMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 

Arpaçay (Ahuryan) nehrinin Türk - Sovyet hududunu teşkil ettiği bölgede sağlanacak yaya (veya vasıta 
ile) geçiş kolaylığının tabi olacağı esaslar : 

1. Arpaçay nehri üzerinde kurulacak barajın ve bu barajla ilgili yapıların inşaat çalışmalarında buluna
cak olan Türk ve Sovyet uzman ve işçileri, taşıt araçları, âletleri, teknik teçhizat, malzeme, yiyecek, ilâç ile 
su tesisleri inşaat çalışmaları mahallerine nakledilecek diğer yüklerin huduttan geçişinin kolaylaştırılması ama
cı ile işbu Anlaşma uyarınca bir kolay geçiş (yaya veya vasıta ile) rejimi ittihaz olunmuştur. 

2. Türk ve Sovyet hududundan yaya ve vasıta ile geçiş için tarafların Türk ve Sovyet hudut temsilci
lerinin imza ve mühürlerini taşıyan üzerrt Türkçe ve Rusça yazılmış hamilinin fotoğrafını taşıyan standart 
hüviyet kartları kullanılacaktır. 

(Hüviyet kartlarına ait örnekler ilişiktedir.) 
3. Hüviyet kartları baraj inşaatı ile doğrudan doğruya ilgili Türk ve Sovyet uzman ve işçilerine verilecek

tir. 
Bu hüviyet kartları aşağıdaki haklan bahşeder : 
a) Türk - Sovyet hududunun inşaat bölgesi içinde bulunan sabit geçit noktalarından birinden diğer taraf

taki inşaat sahasına gündüz veya gece herhangi bir saatte geçmek, 

b) İnşaat çalışmaları mahalli ile ikametgâhları arasında yürüyerek veya vasıta ile gidip gelmek. 
Hüviyet kartları üzerinde kayıtlı sürece muteberdir. 
4. Hüviyet kartları Türk ve Sovyet uzman ve işçilerine, Türk ve Sovyet hudut temsilcileri tarafından ni

haî formalitelerin tamamlanmasını müteakip verilecektir. Her hudut temsilcisi kendi vatandaşlarına ait hü
viyet kartları ile ilgili formaliteleri tamamlar ve müteakip formalite için karşı tarafın hudut temsilcisine tev
di eder. Karşı tarafın hudut temsilcisi bu kartları aldığı saatten itibaren 72 saat içinde tasdik veya reddederek 
iade etmek zorundadır. 

5. Arpaçay nehri üzerinden Türk - Sovyet hududunun işbu esaslar çerçevesinde kolay geçiş, Türkiye 
Cumhuriyeti ve SSCB hudut makamları tarafından sağlanacaktır. 

Geçiş noktalarının yerleri mahallinde iki tarafın hudut temsilcilerince tespit ve tasrih olunacaktır. Bu
nun için, ikişer nüshalı Türkçe veya Rusça bir zabıt tanzim olunacaktır. Mezkûr noktaların tespit ve tasrihi 
işlemi, işbu esasların yürürlüğe girmesini müteakip bir ay zarfında tamamlanacaktır. 

6. Herhangi bir sabit geçit noktasına artık lüzum kalmazsa, o geçit noktasının kaldırılması veya kullanıl
maması her iki tarafın hudut temsilcilerinin mutabakatı ile. olacaktır. Bu gibi noktaların kaldırılması halinde 
Türkçe ve Rusça ikişer nüsha olmak üzere bir zabıt tanzim edilir. 

7. Türk ve Sovyet hudut makamları, Türk - Sovyet hududundaki sabit geçit noktalarında, tarafların 
kendi toprakları üzerinde vazife görecek kontrol postaları bulunduracaklardır. 

Kontrol postalan, bütün Türk ve Sovyet vatandaşlarının standart kolay geçiş belgelerini ibraz ettirmek 
hakkına sahiptirler. 

8. Her kontrol postasında kendi bulunduğu noktada Türk - Sovyet hududunun geçilmesi hakkını veren 
hüviyet kartları hamili Türk ve Sovyet vatandaşlarının listesi ve fotoğrafları bulunacaktır. 

Tarafların hudut temsilcileri, kendi taraflarına ait uzman ve işçilerin isimlerini muhtevi bir listeyi Türkçe 
ve Rusça dillerinde ve orijinal iki nüsha olarak tanzim edeceklerdir. Listenin imzalı ve mühürlü birer nüshası 
karşı tarafın hudut temsilcisine tevdi olunacaktır. 

Listeler, sıra numarası, soyadı, adı, baba adı, cinsiyeti (kadın, erkek), ihtisası, hüviyet kartının numarası ve 
muteber olduğu müddeti ihtiva edecek şekilde tanzim olunur. 
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Türk ve Sovyet Vatandaşlarının hamili oldukları hüviyet kartlarını (Türk - Sovyet hududunu geçiş bel

geleri) kaybetmeleri halinde, ilgili hudut temsilcisi, karşı tarafın hudut temsilcisini derhal durumdan ha
berdar eder. 

9. İnşaat teşkilâtına mahsus hizmet muhaberatı, postayı getirip götüren şahıs adına tanzim edilmiş cet
vellere uygun paketler içinde geçirilir. (Cetvel modeli ilişiktedir.) Taraflar bu paketleri kontrol yetkisini haiz
dir. 

10. Aşağıda zikredilen malzeme ve eşyaların giriş ve çıkışı önceden alınacak müsaadeye tâbidir: 
a) Baraj inşaatı çalışmaları ile ilgili tipografik usullere veya teksir makineleri ile basılmış (matbu) iç yazış

malar, 
b) Baraj inşaatı ile ilgili ve teknik teçhizata dair olup hamulelerden ayrı olarak sokulan teknik vesikalar 

ve hizmet vesikaları, teknik resimler, şema, krokiler ve harita malzemesi. 
11. Aşağıda zikrolunan malzeme ve şahsî eşya giriş - çıkış için önceden müsaade alınmaksızın fakat kont

role tâbi olarak geçirilebilir : 
a) Etüt, araştırma, proje ve baraj inşaatı ile ilgiliteknik ve ilmî yayınlar, 
b) îhtisas ve meslek seviyesini tasdik eden tahsil belgeleri, 
c) Doğum kâğıdı sureti, 
d) Elbiseler, tuvalet malzemesi, diğer şahsî eşya ve cüz'i miktarda yiyecek maddeleri. 

12. Devlet hudutlarından giriş ve çıkışları taraf ınların kanunları ile yasaklanan eşyaların nakli kabul 
edilemez. 

Baraj İnşaat Bölgesi ve Rejimi : 
13. Arpaçay (Ahuryan) barajının inşası devresinde, Türk - Sovyet hududunda, Türk ve Sovyet toprak

ları üzerinde bir inşaat bölgesi tesis olunacaktır. İnşaat bölgesinin toplam yüzölçümü 9 km. kareyi geçemeye
cektir. 

14. İnşaat bölgesi hudutlarının mahallinde tespiti için ilgili teşekküllerin temsilcilerinin de katılmaları 
şartıyle, tarafların hudut temsilcileri görevlendirilmiştir. 

İşbu bölgenin sınırları Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde müştereken bir baraj ve su rezervuarı inşasına 
dair işbu Anlaşmanın onaylanmasından itibaren bir ay süre içinde tespit olunacaktır. 

15. İnşaat çalışmaları hacmi arttığı ölçüde, inşaat bölgesi sınırlarının değiştirilmesi, ilgili teşekküllerin tem
silcilerinin de katılması şartıyle hudut temsilcileri tarafından kararlaştırılacaktır. 

16. İnşaat bölgesi şunları ihtiva edecektir: 
Hidroteknik ve sair malzeme, yardımcı yapılar, idare binaları, depolar, (sağlık) ilk yardım postaları ile in

şaat ihtiyaçlarına cevap verecek diğer yapılar. 
Bölgeye aydınlatma için elektrik tesisatı konacaktır. 
İstisnaî hallerde, sınır temsilcilerinin mutabakatıyle, inşaat bölgesi dışındaki inşaat malzemesi ocaklarının 

kullanılmasına müsaade olunacaktır. 
17. Baraj inşaat bölgesi bir tel örgü içine alınacaktır. Bu bölge içindeki inşaat malzemesi, binalar ve ma

kineler ile teçhizatın muhafazası inşaat idaresince deruhte edilecektir. 

18. Türk ve Sovyet mütehassıslarının, işçilerinin ve nakil vasıtalarının, baraj inşaat bölgesine geçirilmesi 
için ikisi Türk ve ikisi Sovyet arazisinde olmak üzere dört geçit noktası tesis olunacaktır. Her bir geçit noktası 
numaralanacaktır. Sovyet arazisindeki geçit noktalarına bir ve üç numaralar, Türk arazisindekilere iki ve 
dört numaralar verilecektir. Hüviyet kartları üzerinde hangi geçit noktası için muteber ise, o noktanın numa
rası yazılacaktır. Kart hamilleri ancak kartlarında belirtilen geçit noktalarından geçebilirler. 

19. Sabit geçit noktalarından baraj inşaat sahasına gündüz ve gece geçişler, Türkiye Cumhuriyeti - SSCB 
hudut temsilcileri marifetiyle olacaktır. Taraflar geçit noktalarında işbu esasların 7 nci maddesinde derpiş 
olunan hakları haiz hudut postalan tesis edecektir. 

Yukarıda zikrolunan hudut postaları bahis konusu bölgenin geçit noktasından girme (çıkma) hakkını sağ
layan kimlik kartlarını haiz şahısların listelerinden bir sureti yanlarında bulunduracaktır. 
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20. Baraj inşaat bölgesi hudutları dahilinde, taraflar, Türk ve Sovyet uzman ve işçilerine hareket ve in
şaat çalışmalarını yürütme hakkını tanıyacaklardır. ' 

Geçit noktalarından inşaat bölgesine girecek ve sabit geçit noktalarından diğer taraf arazisine geçecek 
araçlar ile bu araçları kullananlar için Ek (1) ve Ek (2)'pdeki formlar doldurulacak ve bunların geçebileceği 
geçit noktalarının numaraları belgeler üzerinde kayıtlı olacaktır. 

Bunların bir listesi hudut kontrol postalarına tevdi edilecektir. 
21. înşaat bölgesi dahilindeki inşaat üniteleri arasında telefon irtibatı kurulmasına müsaade olunacaktır. 
22. İnşaat bölgesinde bulunma hakkını haiz olan Türk ve Sovyet uzman ve işçilerine şu hususlar yasak 

edilmiştir. : 
a) Tespit olunmuş geçit noktaları dışında giriş ve çıkışlar. 
b) Bölge hududu dışındaki yabancı kimselerle temas tesis etmek ve muhtelif eşyaları bunlara vermek 

veya bunlardan almak, 
c) tş yapılmayan zamanlarda inşaat bölgesinde bulunmak. 
23. İnşaat sahası dışında hudut arazisinde işbu esasları ihlâl eden Türk ve Sovyet uzman ve işçileri, bu

lundukları arazinin bağlı olduğu devletin kanunları dairesinde muameleye tâbi tutulur. 

24. Baraj inşaat devresi sırasında, geçici olarak inşaat bölgesi için ayrılan arazide, kanun, nizam ve umu
mî hükümlere aykırı bir fiil ikası halinde, bu fiili ika edenler hakkındaki tahkikat ve takibat, fiilin işlendiği 
arazinin ait olduğu taraf kanunlarına göre icra olunacaktır. 

25. Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde etüd, araştırma, proje ve baraj inşaatı çalışmaları sırasında Türk 
ve Sovyet uzman ve işçilerinden herhangi biri, bir kaza neticesi sakatlanır veya ölürse, kazazede veya ilesi ef
radına, kazazedenin tâbiyet bağı ile bağlı bulunduğu tarafça, kendi hesabına ve kendi millî mer'i hükümleri 
uyarınca tazminat ödenecektir. 

Kazaya uğrayanın tâbiyetinde bulunduğu taraf, kazaya sebep olan karşı tarafa rücu etmek hakkını mah
fuz tutar. Bu halde davaya bakmaya ve kendi kanunları çerçevesinde karara bağlamaya, kazanın vuku bul
duğu memleket mahkemeleri yetkilidir. 

Taraflar arasında, emeklilik ödenekleri için karşılıklı hesaplardan hiçbir tediye yapılmayacaktır. 

26. Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde inşaat çalışmaları ifası ile ilgili işbu esaslar çerçevesinde derpiş 
olunan bütün meselelerin tanzimini, şahıs ve yüklerin Türk - Sovyet hududundan kolay geçişleri ile ilgili bel
gelerin hazırlanmasını ve işbu kaidelere inşaat idaresinin, Türk ve Sovyet uzmanları ve işçilerinin riayetini 
daimî hudut temsilcileri, işbu esaslar Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasın
da mevcut ikili anlaşmalar ve tarafların millî mevzuatları dairesinde sağlayacaklardır. 

27. Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerindeki baraj inşaatı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyetinden Sovyetler 
Birliğine ve Sovyetler Birliğinden Türkiye Cumhuriyetine giden ve hüviyet kartı olmayan Türk ve Sovyet 
uzmanlarının inşaat bölgesine girmelerine, karşı tarafın vizesini havi pasaportlarını ibraz etmeleri suretiyle mü
saade olunur. 

28. işbu esaslar, Arpaçay (Ahuryan) barajı ve su rezervuarı inşaatının tamamlanması ve Sovyetler Birli
ği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerince söz konusu tesislerin işletilebileceğine dair katî kabul belgelerinin 
tanzimi ile yürürlükten kalkacaktır. 
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Ek No. (1) 

Hüviyet kartı No. 

Hamili 
Soyadı 

Adı, baba adı, doğum yılı 
Ahuryan (Arpaçay) nehri üzerinde tesislerin inşasında dır. 

İşbu Anlaşma uyarınca kendisine inşaat bölgesinde bulunan 

gece ve gündüz her hangi bir saatte hududu geçmek hakkı verilmiştir. 

197 tarihine kadar muteberdir. 

Türk hududu temsilcisi 

No. lu geçit noktasından 

Unvan, imza 

197 . . . . mühür 

197 . . . . tarihine kadar uzatılmışta 

Türk hududu temsilcisi 

Unvan, imza 

Mühür 

197 . . . . tarihine kadar uzatılmıştır. 

Türk hudut temsilcisi 

Unvan, imza 

197 mühür 

(Türkçe metin) (Rusça metin) 
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Ek No. (2) 

GEÇİŞ No. : 

Türk - Sovyet hududunu noktasından vasıta ile geçiş içindir. 

Şoför 

Adı, soyadı, baba adı 

Hüviyet kartı No No. lu markalı (tipteki 
otomobile (makine, motorlu araç ile yolu takibedecektir. 

Geçiş 197 . . . . tarihine kadar muteberdir. 

Vazifeli şahıs 

îmza . • ; 

Soyadı, adı 

Mühür 197 

(Türkçe metin) (Rusça metin) 
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LÎSTE No.: 

Soyadı, adı, baba adı 

Gönderilen servis mektuplarına ait 

Hüviyet kartı No.: , 

Gönderen 
Teşkilâtın adı 

Ek No, (3) 

ile Türk - Sovyet hududundan 

Sıra No. Servis paketinin gönderildiği yer No. su Kime gönderildiği (Alıcıların adları) 

Vazifeli şahıs 

(İmza) 
Soyadı adı 

Mühür 197 

(Türkçe metin) (Rusça metin) 
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EK III 

ARPAÇAY (AHURYAN) NEHRİ ÜZERİNDEKİ BARAJ VE REZERVUARIN MÜŞTEREKEN İŞLE
TİLMESİYLE İLGİLİ TALİMATNAME 

Arpaçay (Ahuryan) barajı tesis edildikten sonra tarafların hisselerine düşen su miktarını, baraj gölünden 
ve barajdan mansaba doğru hudut nehirleri olan Arpaçay (Ahuryan) ve Araş üzerinde İran hududuna kadar 
karşı tarafın hakkını haleldar etmemek üzere istedikleri noktalarda, istedikleri zaman ve istedikleri miktar-

. da almak ve kullanmak hakkı muhafaza edilecektir. 
Bu talimatname, barajın ve rezervuara ait bütün tesislerin ve rasat ve ölçmelere mahsus bütün hidromet-

rik teçhizat ve tesislerin teknik işletme kurallarını derpiş etmektedir. 
Suyun ortaklaşa kullanılması ile ilgili meselelerin halli ve barajın tesisleri ile birlikte teknik olarak iş

letilmesi için, baraj işletme başmühendisi, bir işletme servisi uzmanı ve bir su mühendisi olmak üzere, her 
iki tarafın üçer temsilcisinden müteşekkil bir Daimî Çalışma Komisyonu kurulur. 

Her bir Taraf, Daimî Çalışma Komisyonundaki kendi temsilcilerinin adı, soyadı ve görevlerini hudut ko
miseri vasıtasiyle karşı Tarafa bildirir. 

Daimî Komisyon, işbu talimatname çerçevesinde faaliyet gösterir ve rezervuarda düzenlenen sudan oldu
ğu gibi, Araş nehrinden akan sudan da her bir Tarafa düşen yarı hissenin hududu teşkil eden Arpaçay (Ahur
yan) ve Araş nehirlerinin herhangi bir hudut bölgesinde alınması prensiplerine göre hareket eder. 

Daimî Çalışma Komisyonunun kararlarını yürütmek üzere, her iki Tarafın işletme servislerinden üçer 
temsilcinin katılmasiyle bir talî Komisyon kurulur. 

Her iki komisyonun teşkil tarzında değişiklik yapılması gerektiğinde Tarafların hudut komiserleri bir
birlerini haberdar ederler. 

Barajın müştereken işletilmesi sırasında, Devlet hudut rejiminin muhafazası ile ilgili bütün meseleler 
ve Türk ve Sovyet uzmanlarının toplantılarının yer, zaman ve nasd tanzim edileceği hudut komiserleri vasw 
tasiyle halledilir. 

Taraflar, işbu talimatnamede gösterilen işlerin yapılması için, üzerlerinde hudut geçiş yer ve zamanı gös
terilmiş bulunan geçişe mahsus belgeleri taşıyan uzmanların ve Daimî Çalışma Komisyonu ve Talî Ko
misyon üyelerinin kendi topraklarına girmesine müsaade etmeyi tekeffül ederler, 

Daimî Çalışma Komisyonunun görevleri : 
1. Komisyonun başlıca görevleri, barajın yıllık işletme programlarını yapmak ve bu programların uygu

lanmasını kontrol etmektir. 
2. Komisyon, ayda bir defa yapılan toplantılarında aşağıdaki hususlarda karar alır ; 
a) Baraj ve tesislerin işletilmesi ile ilgili meseleler, 
b) Suyun Taraflarca su kullanma programına uygun'olarak kullanılması, 
c) Rezervuann hıfzıssıhha durumu, 
d) Balık üretimi 
e) Tarafların işletme personeli arasında çıkan ihtilâflar. 
3. Daimî Çalışma Komisyonu, Taraflardan birinin talebi üzerine su kullanma grafikleri ve tesislerin ba

kım ve onarım programı üzerinde düzeltmeler yapar. 
4. Daimî Çalışma Komisyonu, Taraflarca fiilen çekilen suyun yürürlükteki su kullanma planına uygun

luğunu ayda bir defa kontrol eder. Suyun fiilen kullanılmasının kontrolü sırasında, işbu talimatnameye ekli 
2 numaralı forma göre, Arpaçay (Ahuryan) nehri ile rezervuar sularında dengeleme yapılır. 

Barajdan bırakılan su ile rezervuarın mansabındaki bölgede diğer kaynaklardan gelen suyun dengelenme
sinin yapılabilmesi için, Arpaçay (Ahuryan) ve Araş nehirlerine mevcut hidrometrik teçhizata ilâveten otoma
tik sayaçlarla donatılmış yenileri konulur. Her bir Tarafın işletme servisince değerlendirilen rasat verileri ay
da bir defa işbu Talimatnameye ekli 3 numaralı forma göre Komisyona verilir. 

5. Daimî Çalışma Komisyonu, işletme süresi boyunca baraj ve diğer tesisleri sistemli bir şekilde gözden 
geçirir ve bir zabıt tutarak yerinden oynama, çatlama, yerleşme v.s. gibi bütün deformasyon ve hasarları bu 
zaptın noksanlıklar listesine kaydeder. 
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Komisyon bu deformasyonların neticelerini gidermeye ve bunların daha fazla gelişmesini önlemeye ma
tuf tedbirler hakkında karar alır ve bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. 

6. Daimî Komisyon, tesislerin herhangi bir unsuru nu tadili için Tarafların yetkili makamları nezdinde 
teşebbüste bulunmak hakkını muhafaza eder. 

7. Komisyonun çalışmaları eşitlik esasına göre yürütülür. Komsiyonun çalışmaları sırasında çıkan ihti
lâflar, halledilmek üzere Tarafların yetkili makamlarına intikal ettirilir. 

8. Komisyon toplantıları sıra ile Türkiye ve Sovyetler Birliği topraklarında yapılır. 
9. Komisyon toplantılafı, Taraflardan birinin talebi üzerine her ay yapılır. Toplantı yeri ve tarihi, önce

den karşılıklı mutabakata varılmak suretiyle tespit edilir. 
10. Komisyon çalışmaları için her iki Taraf barajın yakınında 4-5'er odalı birer bina inşa edilir. 
Odalardan biri müzakerelere tahsis edilir. 

Bakım ve onarım : 
11. Taraflar, kendi kısımlarındaki rezervuarın bakımı ile tesislerin onarımım yaparlar. 
12. Baraj, her iki Tarafın işletme servisleri tarafından sistemli bir şekilde müşahede altında bulundu

rulmalıdır. 
13. Zaman zaman yapılan muayenelerle tesislerdeki bütün deformasyonlar ve hasarlar meydana çıkarılır. 
Baraj ve diğer tesisler, yatay ve düşey yer değiştirmelerin tespiti bakımından daimî röperlere bağlanır. Te

sis ve unsurlarına ait kot ve deplasmanlar işletme perse ncU tarafından zaman zaman kontrol edilir. 
14. Baraj ve tesislerin genleşme derzleri daimî kontrol altında bulundurulur ve gerektiğinde arızalı derz

lerin sızdırmazlığı sağlanır. 
15. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan gayri kabili tecviz deformasyon ve hasarlar vakit geçirmeden bertaraf 

edilir. 
16. Tesislerin madenî kısımları (Bakım kaidelerine göre) yağlanır, boyanır ve heran çalışabilecek durum

da bulundurulur. 
17. Rezervuar ve baraj gövdesindeki sızmalar özel bir kontrola tabi tutulur. 
18. Kışın kaldırma tertibatı ile diğer teçhizatın m ütehamkliği sistemli bir şekilde kontrol edilir ve bun

ların donmasına meydan verilmez. 
19. Baraj, tesisleri ile birlikte, 3 ilâ 5 yılda bir defa iki Tarafın sorumlu uzmanlarından müteşekkil bir 

komisyon tarafından detaylı bir şekilde muayeneden geçirilir. 

Adı geçen Komisyonca alınan kararlar Daimî Çalışma Komisyonu tarafından uygulanır. 
20. Taraflar, işletme sırasındaki işlerini, kendi per sonel, malzeme ve teçhizatı ile yaparlar. 
İlâve işletme tesislerinin kuruluşunu, karşılıklı mutabakata varılmak suretiyle her bir Taraf kendisi yapar. 
Su taksimi düzeni : 
21. Rezervuardan su alımı Taraflarca, su kullanma programına uygun olarak yapılır. 
22. Taraflar gerek rezervuarda düzenlenen sudan ve gerekse Araş nehrinden akan sudan kendilerine dü

şen yarı hisseyi, hududu teşkil eden Arpaçay (Ahuryan) ve Araş nehirlerinin herhangi bir hudut bölgesinden 
alabilirler. 

23. Daimî Çalışma Komisyonu her yıl, sulama sezonu sonunda, her bir Tarafça kullanılan su miktarımn 
su kullanma programına uygun olup olmadığını kontrol eder. 

24. Taraflar, rezervuardan aldıkları kendi hisselerine düşen suyu su alma grafiği çerçevesi dahilinde di
ledikleri gibi, istedikleri yer ve zamanda kullanırlar. Rezervuara gelen ve rezervuar ile nehirlerden iki Taraf
ça alınan su miktarlarının tespiti için, her iki Taraf otomatik kayıt aletleriyle teçhiz edilmiş gerekli su ölçme 
tesislerini kurarlar. 

25. Önceden hazırlanmış olan su kullanma programlan yılın fiilî iklim şartlarına ve akarsuların hidrolo
jik rejimindeki değişikliklere göre tashih edilir. 

Su kullanma programlarının tashihinde, 25 Nisan 1963 tarihli Protokolde öngörülen su taksimi esasları mu
hafaza edilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 



— 20 — 

26. Yıllık su kullanma programında Taraflarca alınan suyun toplam hacmi birbirine eşit olmalıdır. Dai
mî Çalışma Komisyonunun aylık toplantılarında, Tarafların bir sonraki ay zarfında alacakları suyun mik
tarı, su alma yerleri belirtilmek suretiyle tespit edilir. 

Taraflardan birinin isteği üzerine, su kullanma konusunda çıkan meseleleri halletmek ve aylık su kullan
ma grafiklerinde değişiklik yapmak için olağanüstü toplantı yapılır. 

27. Taraflar dolu savaklardan, geçen sudan hisselerine düşen yarı kısmını istediği yerde ve istediği miktar-, 
da kullanmak hakkını haizdirler. 

28. Taraflarca hidroelektrik santralları inşası halinde, bu maksat için rezervuardan su çekilmeleri, avam 
proje ile tespit edilmiş olan baraj yüksekliğinde ve rezervuar hacminde değişiklik yapılmasına sebep olmamaİH 
dır. Bundan başka, anılan avan projeye esas teşkil eden sulama grafiğine göre diğer Tarafın yarı su hissesini 
kullanması ile ilgili menfaatleri ihlâl edilmemelidir. 

29. Tarafların işletme servisleri fiilen uygulanan su çekişlerini karşılıklı olarak kontrol etme hakkını haiz
dirler. 

Taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmak suretiyle, su kontrolü için ölçmeler ve sarfiyat eğrileri üze
rinde düzeltmeler yaparlar, kontrol salâhiyeti bütün su ölçme tesislerine şamildir. 

30. Su kullanma grafiği uyarınca kendi su hissesini yıl sonuna kadar tam olarak kullanmayan Taraf, 
bu kullanmadığı suyu müteakip yıllarda alma iddiasında bulunamaz. 

tşletme servisi : 
31. Barajın işletme hizmeti, her iki Tarafça daimî olarak bütün yıl boyunca yapılır. 
32. Baraj ve tesislerinin işletilmesi için her iki Taraf gereken sayıda teknisyen ve işçilerden müteşekkil 

bir kadro bulundurur. 
33. Her iki Tarafta, işletme personelinin çalışmaları için binalar inşa edilir ve bu binaların bakımları 

yapılır. 
34. İşletme servisi aşağıdaki işleri yapar : 
a) Baraj ve tesislerin bakım, onarım ve yenileme işleri, 
b) Su kullanma programında öngörülen işler, 
c) Su ölçme tesislerinin kurulması ve bakımı ile ilgili işler, 
d) Rezervuara giren ve çıkan suların hesabı, 
e) Barajdan su bırakılması için kapakların indirilip kaldırılması ve vanaların ayarlanması, 
f) Donma ihtimalini bertaraf etmek üzere, kaldırma tertibatının manipülasyonu, 
g) Feyezan sularının zararsızca geçirilmesi ile ilgili işler, 
h) Daimî Çalışma Komisyonunun kararları. 
35 Baraj ve rezervuarın îşletme Başmühendisi Daimî Çalışma Komisyonunun üyesidir. 

36. Her bir Tarafın işletme servisi, kendi idare merkezi ve baraj tesislerine telefon tertibatı ile bağlanır. 
Çeşitli meseleler : 
37. Taraflarca, rezervuardan su çekme işi, Türkiye ile Sevyetler Birliği için barajda öngörülen dip sa

vaklardan, su kulanma programına uygun olarak yapılır. Dolu savakların yükünü hafifletmek maksadıyle, bü
yük sarfiyatların geçirilmesi sırasında fazla suların bir kısmı her iki dip savaktan aynı zamanda tahliye edile
bilir. 

Bu tahliye sularının miktarı, rezervuardan su kullanma hesabına katılmaz. 
38. Rezervuar, baraj gövdesi ve civarı ile diğer tesislerden filtrasyon neticesi meydana gelecek yeraltı 

suyu akımlarının dinamiğini takip etmek için, inşaat sırasında rasat kuyuları açılır. Bu kuyuların tesis masraf
ları, baraj inşaat maliyetine ithal edilir. Bu kuyulardan .yeraltı suyu seviyesi muntazam olarak rasat edilir. Bu 
rasat doneleri Taraflar arasında her ay teati edilmelidir. 

39. Makine ve teçhizat, fabrikaca verilen veya özel olarak hazırlanan talimata göre kullanılır. 
40. 25 Nisan 1963 tarihli Protokolün 14 ncü maddesinin «i» bendi gereğince mevcut Güven (Talin) ve 

Serdarabat (Oktemberyan) regülâtörleri, hazırlanan işletme planına uygun olarak lüzumlu suyu almayı temin 
maksadıyle tadil edilebilirler. Bunlar su ölçme âletleri ile teçhiz edileceklerdir. 
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Tadil işi Taraflarca üzerinde mutabakata ve varılan bir projeye göre yapılmalıdır. 
Herhangi bir sebep ile kendine düşen su payını almay an Taraf, diğer Tarafın kendi su payını almasına itiraz 

edemez. 
41. Baraj ve tesisleriyle civarı geceleri ışıklandırılır. 
42. Çıkması melhuz, olağanüstü arızalar mahiye tindeki durumları karşılamak için, imdat malzemesi ola

rak, her bir Tarafta inşaat malzemesi, teçhizat ve saire bulundurur. 

Bu malzeme ile teçhizatın listesi ve miktarı Daimî Çalışma Komisyonunca tespit edilir. 
43. Arpaçay (Ahuryan) rezervuarı balık üretimi için kullanılabilir. Balıkçılık işletme şartları Taraflar 

arasında özel bir anlaşma ile tespit edilir. 

44. 1, 2 ve 3 numaralı formlar barajın işletilmesi sırasında Taraflarca rehber olarak kullanılmak üzere bu 
Talimatnameye eklenmiştir. Daimî Çalışma Komisyonu bu formlar üzerinde ilâve ve değişiklikler yapma ve 
yenilerini ihdas etme hakkını haizdir. 
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Dönem : 4 
Toplat :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet 
Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı 
Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 

Komisyonları Raporları (1 /64 ) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 3 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1470/1623 

MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 27.2.1974 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde 
Çifte Vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bazı hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasar ESI» ve gerek çesi ile eki Anlaşma ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET VERGİLE
RİNDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZEN-

LENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN TASDİKİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

EK ANLAŞMA METNİNE İLİŞKİN GEREKÇE 

Türkiye - Norveç iktisadî ilişkileri yönünden bu Anlaşma'nın önemi : 
Bu Anlaşma ile iki memleket arasında gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirme önlenmekte ve her 

iki memleket arasında ticaret, iktisat, kültür ve işçi akımı ilişkilerinde doğabilecek vergi meseleleri düzenlen
mektedir. 

Anlaşma, Türkiye'de faaliyette bulunan bir Norveç müteşebbisinin veya Türkiye'ye gelmiş bir Norveç 
sermayesinin elde ettiği kazançların, Türkiye ve Norveç'te çifte vergilendirilmesini önlemekte ve ayrıca bu 
kazanç ve yatırımlara vergi yönünden uygulanacak esasları açıklığa kavuşturmaktadır. 

Yabancı sermayenin Türkiye'de tabi olacağı vergi rejiminin devletler hukuku esaslarına uygun bir anlaş
ma ile tesbiti Türkiye'ye yabancı sermaye akımım teşvik edecektir. Sermayeden başka teknolojik bilgi trans
ferinin de kolaylaştırılması ve hızlandırılması için Anlaşma'da bir çok tedbir öngörülmüştür. Türkiye'nin 
plân hedeflerine uygun olarak yabancı sermaye ve teknoloji akımı da bu Anlaşma ile teşvik edilebilecektir. 

Norveç sermayesinin Türkiye'de elde edeceği temettü, faiz ve gayrimaddi hak bedelleri üzerinden vergi 
kesinti haklarımız azami derecede saklı tutulmuştur. Uyguladığımız vergi teşvik tedbirlerinin Norveçli müte
şebbisler nezdinde cazibesini devam ettirebilmesi için özel hükümler konmuştur. 
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Bu Anlaşma ile Türkiye'nin elde ettiği menfaatler, ilgili maddelerde ayrı ayrı belirtilecektir. Kısaca be

lirtmek gerekirse bu Anlaşma'nm yürürlüğe girmesiyle Norveç sermaye ve teşebbüsünün kendi kalkınma 
argaçlarımıza uygun şekil ve şartlar altında yurdumuza gittikçe artan seviyelerde gelmesi imkânı sağlan
mış olacaktır. 

Anlaşma maddelerinin gerekçesi : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmenin ön
lenmesine ve diğer bazı hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşma, 31 maddeden meydana gelmiştir. An
laşma metninin maddeleriyle ilgili gerekçeler aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. — Anlaşma'nm kapsamına giren kişiler. 

Tasarının 1 nci madde hükmü gereğince, bu anlaşma Âkit Devletler'den birinin veya her ikisinin mukimi 
olan kişilere uygulanır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetmeksizin Âkit Devletler'den (Türkiye veya Norveç'ten) 
birinin veya her ikisinin ülkesinde mukim kimselere uygulanacaktır. Bu Anlaşma, Âkit Devletler'den birin-' 
de oturmakla beraber, gelirlerinin veya servetinin bir kısmı Âkit Devletler'den her birinde vergiye tabi tutu
lan şahısları da kapasamma almaktadır. 

Madde 2. — Anlaşma'nın kapsamına giren vergiler, 
Bu madde, anlaşma'nın kapsamına giren vergilerin tesbitinde ve tarifinde açıklığı temin etmek amacı güt

mektedir. Bu maddenin 1 nci fıkrasında tarh ve tahsil şekli ne olursa olsun, Âkit Devletler'den her birinin 
siyasi bölümleri namına tahsil ettikleri gelir ve servet vergilerinin Anlaşma kapsamına girdiği belirtilmek
tedir. 2 nci fıkrada gelir ve servet vergilerinin kapsamı, 3 ncü fıkrada ise Anlaşma'nın Âkit Devletler'deki hali
hazır vergilerden hangilerine uygulanacağı belirtilmektedir. 4 ncü fıkra, bu Anlaşma'nın kapsamına giren 
vergilerin aynı, benzeri veya onların yerini alarak ileride konacak vergilere de uygulanacağını öngörmek
tedir. - -

Anlaşma'nm uygulanacağı halihazır Norveç Krallığı yergileri şunlardır : 

aa) Gelir ve servet üzerinden alınan millî vergiler ve belediye vergileri (vergi denkleştirme fonuna yapı
lan yardımlar da dahil) 

Genellikle nerede ve nasıl sağlandığına bakılmaksızın bütün gelir ve kazançlar vergilendirilmektedir. 
Gelir üzerinden alman vergiler şunlardır : 

(1) Belediye gelir vergisi: Bu verginin oranı % 17 -20 arasında olup, belediyelerin çoğunluğu % 20 ora
nında bu vergiyi tarhederler. 

(2) Vergi denkleştirme fonuna yapılan yardımlar. Yüzde 3 nispetindedir. 

(3) Gelişmekte olan devletlere yardım için alınan özel vergi : Belediye vergisini ödemekle yükümlü 
olan bütün vergi mükellefleri yüzde 1 oranındaki bu vergiyi ödemekle yükümlüdürler. 

(4) Millî gelir vergisi : Şirketler için bu verginin oranı % 26,5 dur. 
Şirketler üzerindeki toplam vergi yükü yüzde 32,7 olmaktadır. Bu yükün hesaplanma şekli aşağıda gös

terilmiştir : 
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Millî Gelir vergisi dışındaki vergiler kurum kazancının tamamı üzerinden alındığı halde millî gelir ver

gisi (MGV), kurum kazancından dağıtılan temettüler (T) düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden hesap
lanır. 

Ük üç verginin yükü yüzde 24 ettiğine göre: MGV = 100 — 24 — T 
(1) MGV = 76 — T 

26,5 
MGV= X (100 — T) 

100 
26.5 

MGV = 26.5 T 
100 

26.5 
(1) 76 — T = 26.5 T 

100 
26.5 

76 — 26.5 = T T 
100 * . 

73.5 .. • I " * ;'. " • ; " . ' : 
49.5 = T 

100 
Dağıtılan temettü (T) = 67.3 
Toplam vergi = 100 — 67.3 = 32.7 
Diğer vergiler 24 olduğuna göre millî gelir vergisi 32.7 — 28 = 8.7 etmektedir. 

Görüldüğü üzere Norveç mukimleri (tam mükellefiyet tabi olanlar) için temettüler üzerindeki toplam ku
rumlar vergisi yükü 32.7'den ibarettir. 

Halbuki Norveç mukimi olmayanlar (dar mükellefler) için dağıtılan temettü üzerinden yüzde 25 kesinti 
(temettü vergisi) alınmaktadır ki, toplam vergi yükü 67.3 X % 25 = 16.8, 16.8 -f- 32.7 —̂ 49.5 et
mektedir. Böylece 100 kurum kazancı üzerinden yabancı hissedara 51.5 ödeme yapılmaktadır' ki, bizdeki 
duruma yakındır. (Bizde halen 48.75 ödenir.) 

(5) Svalbard ve Jan Mayen adalarında ödenen ge'ir vergisi: Senelik 3 000 Kr. aşan gelirler üzerinden 
% 10 oranında alınan bir vergidir. Bu vergiyi bu adalarda mukim şahıs ve kurumlar öder. 

Servet üzerinden alınan vergilere gelince, genellikle kıymeti olan her şey vergiye tabidir. Safi servetin 
hesaplanmasında, her aktifin piyasa değeri esas alınır. Servet üzerinden alınan çeşitli vergiler şunlardır : 

(1) Belediye servet vergisi: Millî Servet Vergisi 1 Ocak 1969'dan itibaren kaldırıldığı için belediye 
servet vergisi oranları yükseltilmiştir. Vergi oranı en az % 0.1 — % 0.4 ve en çok % 0.4 — % l'dir. Çe
şitli belediye bölgeleri bu sınırlar içinde kalmak şartiyle, vergi oranım kendileri tespit ederler. 

(2) Svalbard ve Jan Mayen'de ödenen servet vergisi : Adı geçen bu adalarda mukim vergi mükellefleri 
binde 2 nispetinde servet vergisine tabidirler. 

(3) Gayrimenkullerdeıı alınan belediye vergisi: Bu vergiyi alıp almamakta kırsal bölge belediyeleri 
serbest bırakılmışlardır. Fakat şehirsel bölgelerde bu verginin alınması mecburî olup, vergi oranı şehirlerde, 
her 10 yılda bir yapılan değerlendirmeye göre binde 2 ilâ binde 7 arasındadır. 

bb) Gayrimeukim sanatkârların ücretleri üzerinden alınan vergi: Bizde gelir vergisi içinde vergiye tabi olan 
bu kazançlar, Norveç'te ayn bir vergiye tabi tutulmuştur. Bu vergi ödenen gayrisâfi ücretler üzerinden 
hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz. Bazı profesyonel sanatçılar bu 
vergiden muaf tutulmuştur. Bunlar kültür değişimi için Norveç'te bulunan diğer bir ülke uyruğundaki sa
natkârlardır. Verginin oram diğer şahıslar tarafından istihdam edilen profesyonel sanatçılar için % 20, 
kendilerinin de rol aldıkları gösteriler düzenleyen profesyonel sanatçılar için % 10'dur. 
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cc) Gelişmekte olan devletlere yardam için alınan özel vergi belediye gelir vergisini ödeyen bütün mü
kellefler bu vergiyi ödemekle yükümlüdürler. Verginin oranı yüzde l'dir. 

dd) Deniz adamları vergisi: Bizde gelir vergisi için de vergiye tabi olan bu kazançlar, Norveç'te ayrı 
bir vergiye tabi tutulmuştur. Bu vergi iki farklı şekilde tarhedilir. Bunlardan birincisi Norveç, Danimarka, 
Finlandiya, İrlanda veya İsveç'te mukim bulunan denizcilere uygulanır. Bu devletlerde mukim bulunan 
denizcilere uygulanan vergi, normal Norveç gelir vergisi unsurlarından yani mallî ve belediye gelir ver
gisi, kalkınmakta olan devletler için alman özel vergi ve vergi denkleştirme fonuna yapılan yardımlardan 
ibarettir., 

Yukarıda sayılan devletlerin dışında mukim bulunan denizcilerden alınan vergi farklı olup vergi 
oranı, denizcinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunması halinde % 10, aksi takdirde % 15'dir. 

Madde 3. — Genel tanımlar: 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan deyimlerin yorumu için lüzumlu genel tanımlar yer almaktadır. 

Birçok önemli deyimlerin tanımı, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilmiştir. «Malî ikâmetgâh» ve «iş 
yeri» deyimleri 4 ncü ve 5 nci maddelerde tanımlanmıştır. Buna karşılık, «gayrimenkuller», «temettüler» gibi, 
hususî gelir nevilerine ilişkin maddelerde geçen bazı deyimlerin tanımı bu maddenin hükmünde yer almamıştır. 

Bu maddede sırasiyle «Türkiye», «Norveç», «bir âkit Devlet», «diğer âkit Devlet», «vergi», «kişi», 
«kurum», «kanunî merkez», «uyruk» «bir âkit Devlet teşebbüsü», «diğer âkit Devlet teşebüsü», ve «yetkili 
makam» terimlerinin tanımı yer almaktadır. Türkiye terimi, devletler hukukundaki son gelişmelere uygun 
olarak kıta sahanlığındaki iktisadî faaliyetlerin vergilendirilmesini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Deniz 
ve eşiği ve deniz yatağı terimlerini kapsayan kıta sahanlığında son yıllarda birçok ülkelerde büyük ölçüde 
tabiî gaz ve petrol aranıp bulunmakta ve işletilmektedir. Türkiye'de de benzeri faaliyetler mevcuttur. 
Maddede yer alan tanımla bunları vergileme hakkımız teyit edilmektedir. 

Ayrıca Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerden herbirinin iç mevzuatındaki anlamları 
taşıdığı da belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. — Malî ikâmetgâh: 
İkametgâh kavramının çeşitli fonksiyonları olup, şu üç halde büyük önem taşımaktadır : 
(a) Gerçek ve tüzelkişiler mevzuunda bir anlaşmanın uygulama alanının tespiti bahis konusu olduğunda; 
(b) Çifte vergilendirmenin çifte ikametgâhtan doğmuş bulunduğu meselelerin hallinde; 
(c) Çifte vergilendirmenin ikametgâh ile gelir kaynağı arasındaki ihtilâftan doğan meselelerin hallinde; 

Bu maddenin 1 nci fıkrasıda, bir Âkit Devlet mukiminin ikametgâhını tayinde kullanılan kıstaslar öngö
rülmektedir. Bizim bakımımızdan kurumlar için kanunî merkez esası çok önemlidir. Çünkü fiilî iş merkezi 
esası bizim için tespiti zor bir husustur. Kanunî merkez daha kolay tespit edilebilir. 2 nci fıkra bir kişinin, 
Âkit Devletlerden her ikisinin de mukimi sayılması halinde çözüm yollarını öngörmektedir. 3 ncü fıkrada ise 
bir tüzelkişinin her iki Âkit Devlette birden mukim sayılması halinde «Kanunî merkez» esasına göre ikâmet
gâhının tayin edileceği belirtilmektedir. 

Madde 5. — İşyeri; 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunumuzun 7 ncİ 

maddesinin 1 sayılı bendi uyarınca ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmesi, kazanç sahibinin Türkiye'de işye
rinin olması veya daimî temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyle sağlan
ması şartına bağlıdır. Aynı esas Kurumlar Vergisi Kanunumuzda da benimsenmiştir. Anlaşmaya göre işyeri 
bulunan hallerde dar mükellef kurum veya gerçek kişilerin Türkiye'de elde ettiği kazançlar, Vergi kanunları
mızın ticarî kazanca ilişkin hükümlerine göre tespit edilecektir. İşyeri bulunmayan hallerde ise Türkiye'de elde 
edilen gelirin Gelir Vergisi Kanunumuzun 7 nci maddesinde sayılan gelir unsurlarından mahiyet itibariyle han
gisine giriyorsa ona göre vergilendirilmesi gerekecektir. 

Bu maddenin 1 nci fıkrasında «İşyeri» teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 2 nci fıkrada ise işyerinin 
kapsamına giren iş tesisleri belirtilmektedir ki, bunlar; idare merkezi, şube, büro, fabrika, atelye, maden ocağı, 
taş ocağı veya bütün diğer tabiî kaynakların istihraç yeri ve süresi altı ayı aşan inşaat veya montaj şanti-
yesidir. 
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Ancak inşaat veya montaj şantiyesinde kabul edilen bu 6 aylık süre, 14 ncü maddenin (serbest meslek faali

yetleri) sonuna eklenen bir fıkra ile inşaat ve montaj şantiyesiyle ilgili vergi tevkifatı hükmü ile birlikte dik
kate alınmalıdır. Bu durumda altı ay veya daha az süreli inşaat ve montaj şantiyelerinin vergilendirilmesinde 
alınan istihkak bedeli üzerinden yüzde 10 tevkif at ile yetinilecek ancak mükellef dilerse safi kazancı üzerinden 
vergilendirilmesi için beyanname verebilecektir. 6 ayı aşan faaliyetlerin işyeri sayılması ve ticarî kazanç hü
kümlerine göre vergilendirilmesi gerekir. 3 ncü fıkrada, işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. 4 ncü fıkra, bir 
Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlet'te teşebbüs adına sözleşme akdine yetkili bir kişi aracılığı ile söz-. 
leşme akdi halinde işyerinin var sayılmasıyle ilgililir. 5 nci fıkranın belli şartlar altında, simsar, genel komis
yoncu veya bağımsız statüye sahip bir başka aracı vasıtasıyle faaliyette bulunulma halinde işyerinin var sayılma
yacağı ile ilgilidir. 6 ncı fıkrada ise bir Âkit Devlet mukimi bir teşebbüsün diğer Âkit Devlet'te çeşitli faaliyet
lerde bulunması halinde, bu faaliyetlerin, farklı yerlerde yapılmış olsalar bile, tek bir işyeri olarak işlem göre
ceği belirtilmektedir. 7 nci fıkra ise iki ayrı Âkit Devlet'te mukim kurumların birbirlerini kontrol etmesinin, bu 
kurumlardan birinin diğerine bağlı bir işyeri sayılması için yeterli bir şart olmadığını belirtmektedir. 

Madde 6. — Gayrimenkul mal gelirleri : 
Gayrimenkul mallardan elde edilen gelirleri vergilemek hakkı bu malların bulunduğu Devlete tanınmış

tır. Maddenin 2 nci fıkrasında gayrimenkul mal teriminin kapsamı belirtilmektedir; mevzuatımıza uygun ola
rak her türlü balık avlanma yerleri de bu fıkranın kapsamına sokulmuştur. 3 ncü fıkrada gayrimenkul mal 
gelirlerini elde edebilme şekilleri belirtilmektedir. Türk mevzuatına göre kira ve hâsılat kirası halleri de bu 
madde kapsamına girmektedir. 4 ncü fıkrada, 1 ve 3 ncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul-
lerinden ve bir serbest mesleğin icrasında kullanılan gayrimen'küllerden sağlanan gelirlere de uygulanacağı be
lirtilmektedir. 

Madde 7. — Teşebbüs kazançları : 
Teşebbüs kazançlarına ilişkin bu madde, bir çok bakımlardan işyeri kavramını tarif eden 5 nci maddenin 

devamı ve sonucudur. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlet'te bulunan bir işyerinde elde ettiği 
ticarî kazançların söz konusu işyerinin bulunduğu ülkede vergiye tabi tutulması esası, çifte vergilendirmeyi 
önlemeye ilişkin milletlerarası anlaşmalarda kabul edilmiş durumdadır. Ancak bu konuda çifte vergilendir
meyi önlemek için, söz konusu işyerinden elde edilen ticarî kazancın hesaplanmasını sağlayacak hükümler 
bu maddede yer almaktadır. Bu maddenin 1 nci fıkrası, bir teşebbüsün vergilendirilmesinde esas ilkeyi getir
mektedir. İkâmet Devleti vergileme hakkına sahiptir; eğer faaliyet diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyle 
yürütülüyorsa, sadece bu işyerine atfedilebilecek kazançlar diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2 nci fıkrada işyerine ait kabul edilecek kazançların hesaplanmasındaki esaslar öngörülmektedir. Buna 
göre işyerinin esas teşebbüsten ayrı bir teşebbüs olarak çalışması halinde elde edebileceği kazanç bu işyerine 
izafe edilecektir. 

3 ncü fıkra işyeri kazançlarından indirilecek giderler ile indirilmesi kabul edilmeyen unsurları belirtmek
tedir. Bunlar da genel merkezin veya Türkiye dışındaki diğer işyerlerinin gider ve zararlarına katılma payla-
rıyle bunlara ödenen faiz, komisyon, gayri maddî hak bedelleri ve benzeri ödemelerdir. Bu hüküm halen 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15 nci maddesinin 5 nci bendindeki esaslara uygun olup OECD Modelinde 
yer alan hükmün tamamıyle aksi yöndedir. OECD Modeli gayet cömert bir şekilde anamerkezin giderlerine 
katılma imkânı tanımaktadır. Bu hüküm böylece Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir şekilde değiştirilmiştir. 

4 ncü fıkra, sadece emtia alımında bulunan işyerine kazanç atfolunamayacağı hakkındadır. Bu hüküm 
5 nci maddenin 3 ncü fıkrasına uygun olarak değiştirilmiştir. 

5 nci fıkra ise, bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkında Anlaşmanın diğer hükümlerini saklı 
tutmaktadır. 

Madde 8. — Deniz, hava ve karayolu nakliyatı : 
1 nci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlette uluslararası seyrüseferde bulunan deniz 

taşıtlarının işletilmesinden sağladığı kazançların, bu d ğer Âkit Devlette ve bu Devletin kanunlarına göre ver
gilendirilmesini, fakat bu çeşit gelirler üzerinden alınan vergide yüzde 50 nispetinde bir indirim yapılmasını 
öngörmektedir. 
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2 nci fıkra, uluslararası seyrüseferde hava taşıtlarından veya karayolu nakliyatından sağlanan kazançların, 
sadece teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hakkındadır. 

3 ncü fıkra, İskandinav Hava Yolları Sistemi (SAS) tarafından sağlanan kazançlara ikinci fıkra hükümle
rinin uygulanacağı, ancak bu uygulamanın SAS'ın Norveçli ortağı olan şirketin, hissesi nispetinde SAS'tan sağ-: 
ladığı kazanç payı ile sınırlı olduğu hakkındadır. 

Madde 9. — Bağlı teşebbüsler : 
Bu maddede, anaşirketler ve bunların filyalleri ile müşterek kontrol altında bulunan şirketler gibi bağlı 

teşebbüsler söz konusudur. Bu hallerde teşebbüslerin beyannameleri, bunların kendi. aralarındaki özel ilişki 
sebebiyle bir memlekette elde ettikleri vergiye tabi kazançları göstermediği takdirde, bir Âkit Devletin vergi 
makamlarının bu teşebbüslerin vergiye tabi kazançlarına, bu şekilde gösterilmeyen gelirleri ilâve edebilecek
lerini öngörmektedir. Böyle hallerde bir düzeltme şüphesiz norimal olup, bu madde herhangi bir açıklamayı 
gerektirmemektedir. Madde hükümleri ancak her iki teşebbüs arasında özel şartların mevcut olduğu hallerde 
uygulanacaktır. İşlemler serbest piyasanın normal ticarî şartları dahilinde cereyan ettiği takdirde, bağlı teşeb
büslerin beyanlarında herhangi bir düzeltme yapılması söz konusu değildir. 

Madde 10. — Temettüler : 
Temettülerin vergilendirilmesi meselesi anlaşma yapan memleketler yönünden oldukça önemlidir. Memle

ketimizde -Kurumlar Vergisi nispetinin diğer devletlere nazaran çok düşük olması, vergi anlaşmalarında te
mettülerin vergilendirilmesi konusunda büyük güçlükler doğurmaktadır. Zira genellikle vergi anlaşmalarında 
Kurumlar Vergisi, kurumun veya işyerinin bulunduğu devlete bırakılmakta, bunlar vasıtası ile sağlanan temet
tülerin vergilendirilmesi ise, temettü sahibinin mukim bulunduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. Kurumlar Ver
gisi nispetimiz % 25, dar mükellef lehtarına ödenen temettülerde tevkifat % 35 olup toplam % 51.25 vergi 
yükü söz konusudur. Norveç'te ise, Norveç mukimi olmayanlar (dar mükellefler) için dağıtılan temettü üzerin
den yüzde 25 kesinti (Temettü- Vergisi) alınmaktadır ki toplam vergi yükü 49.5 etmektedir. Böylece 100 ku
rum kazancı üzerinden yabancı hissedara 51.5 ödeme yapılmakta olup, bizdeki duruma yakındır. (Bizde 
48.75 ödenir.) 

Türkiye ile Norveç arasında temettülerin nispeti şu şekilde tespit edilmiştir. 
Türkiye ile Norveç arasında temettülerin nispeti şu şekilde tespit edilmiştir. 
(a) Temettü lehdarı, temettüleri ödeyen kurumun sermayesinin en az c/c 25ini elinde bulunduran bir ku

rum ise (Şahıs şirketleri hariç) temettülerin gayrisafi tutarının: 
(i Türkiye'de % 25'ini, 
(ii) Norveç'te % 20'sini, 
(b) Bütün diğer hallerde temettülerin gayrisafi tutarının : 
(i) Türkiye'de % 30'unu, 
(ii) Norveç'te % 25'ini, 

aşamaz. 
Temettü lehdarının, temettüleri ödeyen kurumun mukimi bulunduğu diğer Âkit Devlette temettüleri sağ

layan iştirakin fiilen bağlı bulunduğu bir işyerine sahip olması halinde 7 nci madde hükümlerinin uygulana
cağı, 4 ncü fıkrada belirtilmiştir. 5 nci fıkrada ise dar mükellefiyete tabi bir kurumun kazançlarının önce 
7 nci maddeye göre vergilendirilmesi, kalan kısmın ise, işyerinin bulunduğu Devletin iç mevzuatına göre ver
gilendirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 11. — Faizler : 
Faizler konusunda da en önemli nokta, kaynak memleketin faizlere uygulayacağı vergi tevkifat nispetinin 

tespiti meselesidir. Bizim mevzuatımızda tevkif atın gayrisafi miktar üzerinden yüzde 20 olarak konulmuş ol
masına rağmen, kalkınma hamlelerimiz bakımından yabancı sermayeye muhtaç olduğumuz gözönüne alın
mış ve nispet yüzde 15 olarak tespit edilmiştir. Esasen birçok kredi anlaşmalarında vergi borçlu tarafından 

. yüklenilmektedir. Bunun yanında 23 ncü maddeye (Çifte vergilendirmenin önlenmesi) konulan bir hükümle, 
faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde kaynak Devletine tanınan vergi tevkif atı hakkının Türkiye'nin kalkınma 
amaçlarına uygun olarak yüzde 10 nispetinin altına düşürülmesi halinde ise Norveç'in en az yüzde 10 mahsup 
hakkı tanıyacağı öngörülmüştür. 
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Vergi hukukuna farazi mahsup denilen bu usul sayesinde Norveç kredileri Türkiye'ye daha avantajlı 
şartlarla girebilecektir. Çünkü faizleri elde eden Norveç'te mukim müteşebbisler, âdeta Türkiye'de vergi öde-
mişçesine, Norveç'te bu gelirleri üzerinden ödeyecekleri vergilerden en az yüzde 10 mahsup hakkına sahip 
olacaklardır.-Böylece bizim almaktan vazgeçtiğimiz vergilerin Norveç Maliyesince tarh ve tahsili önlenerek 
teşvik tedbirlerimiz etkili bir halde işleyebilecektir. Üçüncü fıkrada Türkiye ve Norveç Hükümet ve Merkez 
Bankalarına ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden istisna edilmesi öngörülmüştür. 

4 ncü fıkrada faiz teriminin kapsamı belirtilmektedir. 
5 nci fıkrada bir işyeri vasıtasiyle sağlanan faizlerin ticarî kazanç hükümlerine tabi olacağı öngörülmüştür. 
6 ncı fıkrada özel bir hal belirtilmektedir. 
7 nci fıkrada ise bizim Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 17 nci maddesinde yer alan, örtülü kazanç hali be

lirtilmektedir. Bu halde fazla kısım faiz sayılmayarak Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit 
Devletlerin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. — Gayrimaddî hak bedelleri : 
Yürürlükteki mevzuatımızda gayrimaddi hakların devri veya kiralanması dolayısiyle ödenen bedeller yüz

de 20 tevkifata tabi bulunmaktadır. Ancak Norveç ile yapılan Anlaşmada kalkınma amaçlarımıza uygun ola
rak bu nispet yüzde 10'a indirilmiştir. Kalkınma amaçlarımıza uygun olarak bu nispetin yüzde 10'un altına 
indirilmesi halinde ise Norveç'in yüzde 10 farazi mahsup hakkı tanıması şartı, faizler için olduğu gibi, bu 
madde kapsamına giren bedeller için de 23 ncü madde de yer alan bir hükümle sağlanmıştır. 

Üçüncü fıkrada gayrimaddi hak bedeli teriminin kapsamı belirtilmektedir. 
Dördüncü fıkrada, bir işyeri vasıtasiyle sağlanan gayrimaddî hak bedellerinin ticarî kazanç hükümleri

ne tabi olacağı öngörülmüştür. 
Beşinci fıkrada özel bir hal belirtilmektedir. 
Altıncı fıkrada ise Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 17 nci maddesinde yer alan örtülü kazanç hali be

lirtilmektedir. Bu halde ödemelerin fazla kısmı, gayrimaddî hak bedeli sayılmayarak Anlaşmanın diğer hü
kümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 13. — Sermaye değer artış kazançları : 
Gayrimenkul malların mülkiyetinin devrinden doğan kazançların vergilendirilmesi, bu malların bulun

duğu Âkit Devlet'e tanınmıştır. 
Ayrıca bir işyerinin aktifine dahil menkul malların mülkiyetinin devrinden doğan kazançların vergilendi

rilmesi hakkı da, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlet'e tanınmaktadır. Fakat 22 nci maddenin 3 ncü fıkrasın
da belirtilen menkul malların devir ve temlikinden doğan kazançların sadece söz konusu malların anılan mad
de gereğince vergiye tabi bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirileceği belirtilmiştir. 

Maddenin 4 ncü fıkrasında diğer Devlet'te menkul kıymetler borsasına kayıtlı veya orada mukim bir ku
rum tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve tahvillerin devir ve temlikinden doğan kazançların, devirin bu 
diğer Devlet'in mukimine yapılmış bulunması ve edinme ile devir ve temlik tarihleri arasındaki sürenin 2 se
neyi geçmemiş olması şartıyle bu diğer Devlet'te vergilendirilebileceği öngörülmüştür. Yalnız bu fıkranın hü
kümleri Âkit Devletler'den her birinin sermayesi tamamen veya kısmen hisselere bölünmüş b.ulunan ye işbu 
Devlet'in mukimi olan bir kurumdaki hisselerin veya intifa haklarının devir ve temliki dolayısiyle diğer Âkit 
Devlet mukimi olan bir şahsın sağladığı kazançları, söz konusu hisselerin veya intifa haklarının devir ve 
temlikinden önceki 5 yıl içerisinde işbu şahsın adı geçen ilk Devlet'in mukimi olmuş bulunması şartıyle, ken
di mevzuatına göre vergilendirme hakkını etkilemez. 

Madde 14. — Serbest meslek faaliyetleri : 
Serbest meslek faaliyetlerinde OECD modelinde Norveç mukimi bir şahsın Türkiye'de her zaman kul

landığı bir çalışma yeri (fixed base) bulunmadıkça Türkiye'nin bu şahsı vergilendirme hakkı yoktur. Halbuki 
Anlaşmaya konulmasını sağladığımız bu hüküm ile serbest meslek faaliyetleri kaynak ilkesine çok yakın bir 
şekilde vergilendirilecektir. Bu maddenin 1 nci fıkrasında faaliyetin çalışma yeri şartına bakılmaksızın her
hangi bir şekilde Türkiye'de yapılması halinde vergilendirme hakkı Türkiye'ye de tanınmaktadır. 2 nci fıkra
da bu hükme bir istisna getirilmektedir. Ancak kaynak ilkesine bağlı olarak 3 ncü fıkra ile de Türkiye dışın-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 161) 



_ 8 -
da icra edilen faaliyetler dolayısıyle yapılan ödemelerden de yüzde 10 nispetinde kesinti hakkımız sağlanmış
tır. 4 ncü fıkrada da bu kesintilerin, kurumlara yapılan ödemelere de uygulanacağı belirtilmiştir. 5 nci fık
rada ise inşaat veya montaj şantiyelerinde süre 6 ayı geçmezse bu faaliyetle ilgili ödemelerin yüzde 10 tev-
kifata tabi olacağı belirtilmiştir. 

Madde 15. — Ücretler : 
Anlaşmanın 16, 18 ve 19 ncu maddeleri saklı kalmak üzere hizmet faaliyetlerinde hizmeti yapanın mu

kim olduğu Âkit Devlet esas itibariyle, vergileme hakkına sahiptir, hizmet diğer Âkit Devlet'te ifa edilmişse, 
vergilendirme hakkı bu diğer Deviet'e tanınmıştır. 

Serbest meslek kazançlarında ve ücretlerde vergileme hakkı, faaliyetin icra edildiği Deviet'e ait ise de, 
faaliyetin 183 günü aşmaması halinde, bu Devlet'in vergilendirme hakkı yoktur. Bu takdirde ikamet Devlet'i 
bu ücret ve kazançları vergileme hakkına sahibolacaktır. Uluslararası seyrüseferde işletilen bir deniz veya 
hava taşıtında icra edilen bir işe karşılık ödenen ücretler, kurumun kanunî merkezinin bulunduğu Âkit 
Devlet'te vergilendirilecektir, 

Madde 16. — Yönetici istihkakları : 
Bir Âkit Devlet'te mukim bir gerçek veya tüzelkişinin diğer Devlet'te mukim bir kurumun yönetim veya 

denetim kurulu üyesi sıfatıyle aldığı primleri, ikramiyeleri, huzur haklarını ve diğer benzeri ödemeleri kapsa
maktadır. Bu hizmetlerin nerede ifa edildiğinin tespiti bazen büyük güçlükler arz ettiğinden madde, bu hiz
metleri söz konusu kurumun mukim bulunduğu memlekette yapılmış gibi muameleye tabi tutmaktadır. Yani 
bu gibi istihkaklar kurumun mukim bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilecektir. 

Madde 17. — Artist ve sporcular : 
Artist ve sporcu faaliyetleri kazançlarının faaliyetin yapıldığı Âkit Devlet'te vergilendirileceği esası benim

senmiştir. Bu hüküm, 14 ncü maddede ve 15 nci maddede yazılı esaslara bir istisna teşkil etmektedir. 

Bu madde Anlaşmada yer almasaydı bir işverene tabi ve muayyen bir işyerine bağlı olarak çalışan sa
natkâr ve sporcuların 15 nci maddeye göre diğer hallerde ise serbest meslek erbabı olarak 14 ncü maddeye 
göre vergilendirilmeleri gerekecekti. 

Bu madde profesyonel sanatkâr ve sporcuların vergilendirilmesi konusunda sık sık ortaya çıkan güçlük
lerin bertaraf edilmesini mümkün kılar. Diğer taraftan çok sert hükümler, bazı hallerde kültürel münasebet
lere bir engel teşkil edebilir. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması için 2 nci fıkra ile; «Eğer faaliyet, bu Devlet'te 
diğer Âkit Devlet, onun siyasî bölümlerinden biri veya bu diğer Devlet'te kamuya yararlı sayılan bir müesse-: 
se veya kuruluş tarafından finanse edilen bir ziyaret vesilesiyle diğer Âkit Devlet'in bir mukimi tarafından 
icra ediliyorsa sağlanan bu gelirler, bu faaliyetin icra edildiği Âkit Devlet'te vergilendirilmeyebilir», hükmü 
getirilmiştir, 

Madde 18. — Emekli maaşları : 
19 ncu madde kapsamı dışında kalan hallerde ödenen emekli maaşları ancak bunları elde edenin mukim 

bulunduğu Devlet'te vergilendirilir. Bu hüküm dul ve yetim maaşları ile geçmiş bir hizmet dolayısıyle öde
nen diğer benzeri istihkakları da kapsar. Bu madde 19 ncu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri kapsamına gir
meyen ve Deviet'e veya onun siyasî bölümlerine veya mahallî idarelere yapılan hizmetler karşılığında elde 
edilen emeklilik maaşlarına da uygulanabilir. 

Madde 19. — Kamu görevleri : 
Bu madde kamu görevleri dolayısıyle ödenen ücret ve emekli maaşlarını kapsar. Maddenin 1 nci fıkrası 

Âkit Devletler'in uygulama sahasını özel hükümlere tayin ve tespit edebilecekleri genel bir ilkeyi getirmek
tedir. Bu fıkra yabancı diplomat ve konsoloslara uygulanan devletlerarası hukuk kurallarının sahasını sınır
lama gayesini gütmeyip bu kuralların kavramadığı halleri derpiş etmektedir. 2 nci fıkrada ise kamu iktisadî 
kuruluşlarında çalışanlar hakkında bu madde hükmünün değil fakat 15, 16 ve 18 nci madde hükümlerinin 
uygulanacağı öngörülmüştür. 
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Madde 20. — Öğrenci ve öğretmenler : 
Bir Âkit Devlet'in uyruğu olan ve diğer Âkit Devlet'te yalnızca öğrenim veya meslekî yetişme için geçici 

olarak bulunan öğrenci veya stajyerlerin geçimi, öğrenimi, veya meslekî yetişmesi ile ilgili masraflarını karşı
lamak üzere aldığı paralar, bu diğer Âkit Devlet dışındaki kaynaklardan sağlanmaları şartıyle, bu diğer Dev
let'te vergilendirilmez. Aynı esas, geçici bir süre için bulunan öğretmenlere de uygulanacaktır. Ayrıca bir 
Âkit Devlet uyruğunun diğer Âkit Devlet'te, senede 183 günü aşmayan süre veya süreler için, öğrenim ve
ya meslekî yetişmesiyle ilgili hizmetlerden sağladığı istihkakların kaynağı ne olursa olsun, hizmetin görüldü
ğü Âkit Devlet'te vergilendirilmeyeceği esası da getirilmektedir. 

Madde 21. — Müteferrik gelirler : 
Bu madde Âkit Devletler'den birinde doğan gelirlere kaynak esasının, bu devletlerin dışında doğan ge

lirlere ise ikâmet esasının uygulanabileceğini öngörmektedir. 

Madde 22. — Servet : 
Maddenin uygulama sahasına giren servet vergileri, 2 nci maddede belirtilen vergilerdir. 
Türk vergi mevzuatında genel bir servet vergisi bulunmamakla beraber ileride böyle lîir vergi konulduğu 

takdirde Norveç yatırımlarının tabi olacağı rejimi tespit etmek zorunludur. Ayrıca Norveç'te benzeri bir ver
gi vardır. 

Madde 23. — Çifte vergilendirmeyi önleme usulleri : 
Bu Anlaşmada yarı istisna yarı mahsup sistemi benimsenmiştir. Temettü, faiz, gayrimaddî hak bedelleri 

ve bir kısım sermaye değer artış kazançları (Md. 13/4) ile bir kısım serbest meslek kazançlarından (Md. 14/3 
ve 5) elde edilen gelirler için mahsup (2 nci fıkra), diğerleri için (1 nci fıkra) istisna sistemi kabul edilmiştir. 
Mahsup teriminin hem kurumlar yergisini hem de kaynakta kesilen gelir vergisini kapsayacak şekilde uygula
nacağı her iki tarafça da görüşmelerde mutabık kalınan bir husustur. Böylece kurum kazançlarını vergilendir
dikten sonra, hissedarlara dağıtılsın dağıtılmasın kalan kısım üzerinden kaynakta bir gelir vergisi tevkifat 
hakkımız saklı tutulmuştur. 10 ncu maddenin 5 nci fıkrası da bunu teyidetmektedir. 

1 nci fıkrada kabul edilen istisna usulü müterakkiliğin uygulanmasına imkân vermektedir. Buna göre me
selâ bir Türkiye mukiminin Norveç'te elde ettiği gayrimenkul mal gelirleri Türkiye'de Gelir Vergisinden is
tisna edilecek, ancak Gelir Vergisi nispetlerinde müterakkiliğin uygulanması bakımından bu gelir diğer ge
lirleriyle birleştirilerek bulunacak nispet, Norveç'te elde ettiği bu geliri hariç olmak üzere, diğer gelirlerine uy
gulanabilecektir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası Türkiye'de mukim bulunan bir şirketin sermayesinin en az yüzde 25'ini kontrol 
eden Norveç mukimi bir şirketin, bu iştirakinden dolayı sağladığı temettülerin Norveç'te tamamen vergiden 
istisna edilmesini öngörmektedir. Bu hüküm Türkiye'de Norveç yatırımlarım teşvik edebilecektir. 

4 ncü fıkra uyarınca Norveç mukimi bir kişi Türkiye'de doğan ve orada, Türk ekonomisini teşvik ama-
ciyle Türk mevzuatında öngörülen özel tedbirler dolayısiyle yüzde 10'un altına indirilen bir nispet ile ver
gilendirilen faiz ve gayrimaddî hak bedelleri elde ederse, ikinci fıkradaki mahsup esasları dahilinde bu faiz ve 
gayrimaddî hak bedellerinin gayrisafi tutarının en az yüzde 10'u Norveç'te bu gelirlerden alınan vergiden 
mahsup edilecektir. Böyle bir farazî mahsup hakkı yatırımların teşviki bakımından faydalı olup Norveç mü
teşebbislerine tanıyacağımız vergi teşvik tedbirlerinin Norveç Hükümeti tarafından vergilendirilerek tesirsiz 

.hale gelmesini önlemektedir. 

Madde 24. — Ayırım yapılmaması : 
Bu madde ile her iki Âkit Devlet'in birbirlerinin uyruklarına ve teşebbüslerine ait işyerlerine vergilendirme 

bakımından herhangi bir ayırım yapılmaması esasları getirilmiştir. 
Ayrıca, bir Âkit Devlet, kendi mukimleri için kabul ettiği medenî durum veya aile sorumlulukları ile 

ilgili şahsî indirimleri, dar mükellefiyete tabi olanlara tanımak zorunda değildir. Ayrıca yatırımları teşvik 
gayesiyle konulan istisna ve muafiyetler, diğer Akıt Devlet'in aynı gerçek kişi ve kurumlara aynı yatırımlar 
için uyguladığı teşvik tedbirlerinin miktar ve nispetini aşmayacak şekilde sınırlandırılabilir. Son olarak dar 
mükellefiyete tabi olanlara ödenen temettüler farklı bir vergi kesintisine tabi tutulabilir. 
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Bu maddenin son fıkrasında ise bu madde hükümlerinin, Norveç'i, Norveç Vergi kanunlarının 17 nci ve 

22 nci kısmı gereğince kendi uyruklarına ve Norveç'te doğmuş şahıslara verilen olağanüstü vergi muafiyetini, 
Norveç uyruğundaki ebeveynlerden Norveç'te doğmamış bulunan Türk uyruklarına da tanımaya zorlayacak 
şekilde yorumlanamayacağı öngörülmüştür. Bu hüküm Norveç mevzuatına ilişkin bir özel durumu aksettir
mektedir. 

Madde 25. — Bilgi mübadelesi : 
Çifte vergilendirmeyi önlemeye ilişkin bir Anlaşmanın tatbiki iki Âkit Devlet'in vergi idareleri arasın

da duruma göre, yakın bir işbirliğini gerektirir. Millî vergi mevzuatı ve Anlaşma ile ilgili kuralların uygulan
masını gerektiren olayların tespiti için hangi hallerde bilgi teati edileceği, bu maddede belirtilmektedir. 

Madde 26. — tdarî yardımlaşma. : 
Bu madde ile Âkit Devletler, ikinci maddede yer alan vergilerle ilgili olarak karşılıklı yardımlaşmayı 

taahhüt etmektedirler. 
Ayrıca Anlaşmaya konan bir hükümle bir Âkit Devlet'in diğer Âkit Devlet'te hizmet faaliyeti ifa eden uy

ruklarının, bu faaliyetlerle ilgili vergi meselelerinin halli için kendi Devletlerinin yetkili bir makamının bu mak
satla diğer Devlet'e gönderdiği memurların yardımına başvurabileceği öngörülmüş olup bu son derece önemli 
bir keyfiyettir. Böylece Türk Elçiliği nezdinde görevli memurlarımıza aynen Norveç'teki vergi avukat ve mü-; 
şavirleri seviyesinde temsil ve hareket yetkileri sağlanmıştır. 

Madde 27. — Sulh usulü : 
Bu madde, Anlaşmanın uygulanması ile ilgili hususlarda başvurulacak sulh usulü esaslarını belirtmektedir. 
Âkit Devletlerin yetkili makamlarının, bir Anlaşmaya varmak için kendi aralarında haberleşebilecekleri, 

şifahi görüş teatisi sulh yoluyla Anlaşmayı kolaylaştıracaksa, bunun Âkit Devletlerin yetkili makamlarının 
temsilcilerinden müteşekkil bir komisyonda yapılabileceği de öngörülmüştür. 

Madde 28. — Diplomasi ve konsolosluk memurları: 
Bu maddenin 1 nci fıkrası ile diplomasi ve konsolosluk memurlarının, gerek devletler hukukunun genel ku

rallarına, gerek özel Anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarını etkilemediği belirtilmek
tedir. 

Maddenin 2 nci fıkrasına göre bu gibi memurların görevli bulundukları devlette, özel anlaşmalar veya 
devletler hukuku hükümlerine göre vergilendirilmeyen gelir ve servet unsurları, kendilerini gönderen devlet 
tarafından vergilendirilebilecektir. 

3 ncü fıkrada ise Gelir Vergisi Kanunumuzun 3 ncü maddesinin 2 sayılı bendinde yer olan hükme benzer 
bir esas öngörülmüştür. Norveç'te görevli Türk diplomasi ve konsolosluk memurlarının, Türkiye'de Gelir 
Vergisi bakımından tam mükellefiyete tabi olmaya devam edecekleri bu Anlaşma bakımından da hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 29. — Bölgesel teşmil : 
Bu maddeye göre Anlaşmanın, 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendi gereğince açıkça Anlaşma

nın kapsamı dışında tutulmuş olan Norveç arazisinin herhangi bir kısmına da teşmil edilebileceği belirtil
mektedir. Maddenin 2 nci fıkrasında ise anlaşmanın feshedilmesi halinde, bu Anlaşmanın uygulanmasının 
teşmil edildiği herhangi bir bölgede de Anlaşmanın yürürlükten kalkacağı öngörülmüştür. 

Madde 30. — Yürürlüğe girme : . 
Anlaşmanın her iki Âkit Devlet'te usulüne göre onaylanarak yürürlüğe gireceğini ve her iki Âkit Dev

let'te hangi vergilendirme dönemleri için uygulanacağını belirtmektedir. Buna göre şayet onay belgeleri 
1972 yılı içinde teati edilirse Anlaşma, bu tarihte yürürlüğe girecek ve 1 Ocak 1973 gününde veya.daha 
sonra başlayan vergilendirme dönemleri için tarhedlecek gelir ve servet vergilerine uygulanacaktır. 
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Madde 31. — Yürürlükten kalkma : 
Anlaşmanın her iki Âkit Devlet'in biri tarafından feshedilmedikçe, yürürlükte kalacağını belirtmektedir. 

Fesih usulleri ve fesih halinin her iki Âkit Devlet'te hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade edeceği 
belirtilmiştir. Buna göre şayet 1978 yılı içinde feshedildiği takdirde Anlaşma, 1 Ocak 1979 gününde veya da
ha sonra başlayan vergilendirme dönemleri için tarhedilecek gelir ve servet vergilerine artık uygulanmaya
caktır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/64 
Karar No. : 11 

15 . 5 .1974 

Yüksek Başkanlığa 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun tasarısı», ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyle, Komisyonumuzda incelenip görüşül
müştür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede açıklanan hususlar Komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edilmiş ve adı geçen tasarının aynen kabul edilmesine, 9 Mayıs 1974 günü yapılan toplantı
da karar verilmiştir. 

Plan Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Ankara 
S. Selek 

-

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Zeki Okur 

Bursa 
M. Emekli 

İstanbul 
H. Ülman 

Sözcü 
İstanbul 

R. Ülker 

İstanbul 
H. Aksay 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

İstanbul 
C. Suer 
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Bütçe Plan Komisyonunun Raporu 

Millet Meçlisi 
Bütçe Plan Komisyonu» 

Esas No. : 1/64 
Karar No. : 47 

25.3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyrulan «Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet 
Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile, ön havalesi uyarınca Dışişleri Ko
misyonu raporu, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve gö
rüşüldü. 

Sözü edilen anlaşma ile iki ülke arasında gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirme önlenmekte ve 
ticaret, iktisat, kültür ve işçi akımı ilişkilerinde meydana gelecek vergi sorunları düzenlenmektedir. 

Anlaşma, yabancı sermayenin Türkiye'ye akışı, sermaye yanında bilgi transferinin de kolaylaştırılması açı
sından bazı tedbirleri de bünyesinde taşımaktadır. Özellikle, planlı kalkınma döneminde yabancı sermaye 
ve teknoloji akımının memleketimiz lehinde kullanılabilmesi açısından anlaşmanın sağlayacağı fayda aşikâr
dır. Faiz ve temeddüler açısından memleketimizin bir kaybı söz konusu değildir. Norveç sermayesinin Türki-
yede elde edeceği temeddü, faiz ve gayri maddi hak bedelleri üzerinden vergi ve kesinti haklarımız azamî de
recede saklı tutulmaktadır. Kaldıki Türkiye'nin elde edeceği menfaatler ilgili maddelerin tedvininde ayrı ay
rı yer almaktadır. 

Anlaşmanın tamamı 31 maddeden oluşmaktadır. 29 maddesi Anlaşmanın genel esaslarını diğer iki mad^ 
desi ise yürürlüğe konma ve yürürlükten kaldırma şartlarını düzenlemektedir. Tümü üzerinde yapılan görüş
meler sonunda tasarı komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında imzalanan Anlaşmanın onanmasını düzenleyen tasarı
nın 1 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. Ayrıca 
tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozath 

Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

İmzada bulunamadı 
Ihtirazî kayıt eklidir. 

Güjnüşhane 
T. Yücel 

Kayseri 
C. Cebeci 

Başkan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

Erzurum 
R. Danışman 

İstanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Sözcü 
Kastamonu 
H- Tosyalı 

Eskişehir 
S. Öztürk 

îmzada bulunamadı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı 
lhtirazî kayıt eklidir. 

»Manisa 
H. Okçu 

Tekirdağ 
Y. Alparslan 

Ihıtirazî kayıt eklidir. 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Giresun 
O. Yılmaz 

lhtirazî kayıt eklidir 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Sivas 
A. Durakoğlu 

lhtirazî kayıt eklidir 
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Ortak İhtiraz! kayıt 

Millet Meclisi Plân Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu ihtirazî kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Çanakkale Giresun İzmir Sivas 
O. O. Çaneri O. Yılmaz > C. Karagözoğlu A. Durakoğlu 

Tekirdağ 
Y. Alparslan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında 16 Aralık 1971 tarihinde Ankara'da im
zalanan, Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun sözü geçen Anlaşmaya ilişkin onay belgelerinin teati tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27 . 2 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erbakan 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

İçişleri Bakanı 
O. As il t ürk 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
S. Çizrelioğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Yılmaz Mete 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında 
Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenme
sine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. -— Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında 
Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenme
sine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET VERGİLE
RİNDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZEN-

LENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VE 

NORVEÇ KRALLIĞI 

Gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmeyi önlemek ve diğer bazı hususları düzenlemek amacıyle 

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE MUTABIK KALMIŞLARDIR : 

Madde — 1 

ANLAŞMA'NIN KAPSAMINA GİREN KİŞİLER 

Bu Anlaşma, Âkit Devletler'den birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanır. 

Madde — 2 

ANLAŞMA'NIN KAPSAMINA GİREN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, tarih ve tahsil şekline bakılmaksızın Âkit Devletler'den herbiri veya bunların siyasî bö
lümleri veya mahallî idareleri namına salman gelir ve servet vergilerine uygulanır. 

2. Menkul ve gayrimenkul malların mülkiyetinin devrinden doğan değer artış kazançları vergileriyle, ser
maye yeniden değerleme kazançları vergileri dahil olmak üzere toplam gelir, toplam servet veya gelir veya ser
vetin unsurlart üzerinden alınan vergiler, gelir ve servet vergileri sayılır. 

3. Anlaşma'nın uygulanacağı hâlihazır vergiler şunlardır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti için: 
aa) Gelir Vergisi; 
bb) Kurumlar Vergisi; 
(Bundan böyle «Türk Vergisi» olarak anılacaktır); 
b) Norveç Krallığı için: ' 
aa) Gelir ve servet üzerinden alınan millî vergiler ve belediye vergileri (vergi denkleştirme fonuna ya

pılan yardımlar da dahil) 
(Statlige og kommunale skatter av inntekt (herunder innbefattet avgifter til skattefordelingsfondet «Fel-

lesskatten») og av formue); 
bb) Gayrimukim sanatkârların ücretleri üzerinden alınan vergi 
(Avgifter pa honorarer som tilfaller kunstnere bosatti utlandet); 
cc) Gelişmekte olan devletlere yardım için alınan özel vergi (saerskatt til utviklingschjelp); 
dd) Deniz adamları vergisi (sjomannsskatt) 
(Bundan böyle «Norveç Vergisi» olarak anılacaktır.) 
4 — Anlaşma, halihazır vergilere ilâve edilecek veya onların yerini alacak aynı veya benzeri mahiyetteki 

ileride konulacak vergilere de uygulanır. Âkit Devletler'in yetkili makamları Anlaşma'nın kapsamına giren 
vergi mevzuatlarında yapılacak önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Metin farklı bir yorumu gerektirmedikçe bu Anlaşma bakımından: 
(a) «Türkiye» terimi, Türkiye mevzuatı gereğince ve devletler hukukuna uygun olarak kıta sahanlığındaki 
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tabiî kaynakların aranmasına ve işletilmesine ilişkin Türkiye'nin hükümranlık haklarının icra edilebileceği 
bütün sahalar da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetini belirtir. 

«Norveç» terimi, Norveç mevzuatı gereğince ve devletler hukukuna uygun olarak, deniz yatağına ve yer 
altına ve buralardaki tabiî kaynaklara ilişkin Norveç haklarının icra edilebileceği bir saha olarak gösterilmiş 
veya bundan sonra gösterilebilecek olan Noryeç karasularına bitişik bütün sahalar da dahil olmak üzere, Nor
veç Krallığını belirtir; bu terim Spitzbergen'i (Bear adaları ile birlikte), Jan Mayen'i ve Avrupa dışında 
Norveç'e bağlı yerleri kapsamaz. 

(b) «Bir Âkit Devlet» ve «Diğer Âkit Devlet» terimleri, metinde kullanıldığı yere göre, Türkiye Cumhuri
yetini veya Norveç Krallığını belirtir. . 

(c) «Vergi» terimi, metinde kullanıldığı yere göre, bu Anlaşma'nın 2 nci maddesinde yer alan herhangi 
bir Türk vergisini veya Norveç vergisini belirtir. 

(d) «Kişi» terimi, bir gerçek kişiyi ve bir şirketi kapsar. 
(e) «Şirket» terimi, bütün tüzelkişileri veya vergileme yönünden tüzelkişi sayılan bütün kuruluşları belir

tir. 
bütün kuruluşları belirtir. 

f) «Kanunî merkez» terimi, Türkiye bakımından Türk Ticaret Kanununa göre kanunî genel merkezi ve 
Norveç bakımından Norveç Kanununa göre kurulan bir teşebbüsün idare merkezini belirtir. 

(g) «Uyruk» terimi, 
aa) Türkiye ile ilgili olarak «Türk Vatandaşlığı Kanunu»na göre Türk Vatandaşlığını haiz bütün ger

çek kişileri ve Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata göre kurulmuş bulunan bütün tüzelkişileri, şahıs or
taklıklarını ve dernekleri; 

bb) Norveç ile ilgili olarak, Norveç vatandaşlığını haiz bütün gerçek kişileri ve Norveç'te yürürlükte bu
lunan mevzuata göre kurulmuş bulunan bütün tüzelkişileri, şahıs ortaklıklarını ve dernekleri kapsar. 

(h) «Bir Âkit Devlet teşebbüsü» ve «Diğer Âkit Devlet teşebbüsü» deyimleri, sırasıyle, bir Âkit Devlet 
mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü be
lirtir; 

(i) «Yetkili makam» terimi; 
aa) Türkiye'de, Maliye Bakanı'nı veya onun yetkili temsilcisini, 
bb) Norveç'te, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nı veya onun yetkili temsilcisini belirtir; 
2 — Analşma'nın bir Âkit Devlet tarafından uygulanmasında, başka şekilde tanımlanmamış olan bütün 

deyimler, metin farklı bir yorumu gerektirmedikçe, o Devlet'in bu Anlaşma'nın konusunu teşkil eden vergi
lerle ilgili kanunlarında belirtilen anlamı taşırlar. 

Madde — 4 

MALÎ İKAMETGÂH 

1. Bu anlaşma bakımından «Bir Âkit Devlet mukimi» deyimi, anılan Devlet'in mevzuatı gereğince, ikâ
metgâhı, meskeni, kanunî merkezi, iş merkezi veya benzer mahiyette diğer herhangi bir kıstas dolayısıyle ver
giye tabi tutulan bütün kişileri belirtir. 

2. Bir gerçek kişi, 1 nci fıkra hükmüne göre Âkit Devletler'den herbirinin mukimi sayıldığı takdirde du
rum, aşağıdaki esaslara göre çözümlenir: 

a) Bu kişi, daimî bir ikâmetgâha sahip bulunduğu Âkit Devlet'in mukimi sayılır. Her iki Âkit Devlet'te 
daimî ikâmetgâhı mevcutsa, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin en yakından bağlı bulunduğu (hayatî menfaatle
rinin merkezi) Âkit Devlet'in mukimi sayılır; 

b) Bu kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin bulunduğu Âkit Devlet tayin edilemiyorsa veya Âkit 
Devletler'den hiç birinde daimî mesken sahibi değilse, mutaden oturduğu Âkit Devlet'in mukimi sayılır; 

c) Bu kişi Âkit Devletler'den herbirinde mutaden oturur veya hiçbirinde mutaden oturmaz ise, uyruğa 
olduğu Âkit Devlet'in mukimi sayılır; 

d) Bu kişi Âkit Devletler'den herbirinin uyrukluğunu haiz ise veya hiç birinin uyruğu değilse, Âkit Dev
letlerin yetkili makamları sulh usulüyle meseleyi hallederler. 
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3. Gerçek kişiler dışında kalan bir kişinin, 1 nci fıkra hükmüne göre Âkit Devletler'den herbirinin mu

kimi sayılması halinde, kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlet'in mukimi addedilir. 

Madde — 5 

İŞYERİ 

1. Bu Anlaşma bakımından «îşyeri» deyimi, teşebbüsün faaliyetini kısmen veya tamamen yürüttüğü bir 
sabit iş tesisini belirtir. 

2. «îşyeri» deyimi, şunları kapsar: 
a) İdare Merkezi; 
b) Şube; 
c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atelye; 
f) Maden ocağı, taş ocağı veya bütün diğer tabiî kaynaklar istihraç yeri; 
g) Süresi altı ayı aşan inşaat veya montaj şantiyesi 
1 Aşağıdaki hallerde işyeri var sayılmaz: 
a) Tesisler, teşebbüse ait emtianın sadece stoklanması, teşhiri veya teslimi amaçıyle kullanılırsa; 
b) Teşebbüse ait emtia sadece stoklama, teşhir veya teslim amaçıyle depolanırsa; 
c) Teşebbüse ait emtia, bir başka teşebbüs tarafından sadece işlenmek üzere depolanırsa; 

d) Bir sabit iş tesisi, teşebbüs için sadece emtia satın alınması veya bilgi toplanması amaçıyle kullanılır
sa; 

e) Bir sabit iş tesisi, teşebbüs için sadece reklâm, bilgi sağlanması, bilimsel araştırmalar veya hazırlayıcı 
veya yardımcı mahiyette benzer faaliyetler için kullanılırsa: 

4. Bir Âkit Devlet'te diğer Âkit Devlet'in bir teşebbüsü namına hareket eden bir şahıs - 5 nci fıkrada be
lirtilen bağımsız bir statüden yararlanan acenta hariç - ilk Devlet'de, adı geçen teşebbüs adına sözleşmeler 
akdine yetkili ise ve bu yetkisini kullanıyorsa, bu faaliyetleri teşebbüs için emtea alımıyla sınırlı olmamak 
şartıyle, işbu şahıs teşebbüsün işyeri sayılır. 

5. Bir Âkit Devlet teşebbüsü kendi mutad faaliyetleri çerçevesinde kalmaları şartıyle, bir simsar, bir ge
nel komisyoncu veya bağımsız statüyü haiz bir. başka aracı vasıtasıyle diğer Âkit Devlet'te faaliyet göster
mekle, bu diğer Devlet'te bir işyerine sahip sayılmaz. 

6. Bir Âkit Devlet mukimi bir teşebbüs, diğer Âkit Devlet'te bazıları kendisinin işyerinin faaliyet sahası
nın içinde bazıları ise dışında bulunan çeşitli faaliyetlerde bulunur ise, bütün bu faaliyetler o Devlet'te farklı 
yerlerde yapılmış olsa bile, tek bir işyerinin faaliyetleri olarak işlem görürler. 

7. Bir Âkit Devlet mukimi bir şirketin, diğer Âkit Devlet mukimi veya o Devlet'te faaliyette bulunan 
bir şirketi (bir işyeri veya düzeni temsilci aracılığı ile olsun, olmasın) kontrol etmesi veya onun tarafından 
kontrol edilmesi hali, kendi başına, bu şirketlerden herhangi birinin, diğerinin işyeri sayılmasına yeterli de
ğildir. 

Madde — 6 

GAYRİMENKUL MAL. GELİRLERİ 

1. Gayrimenkul mal gelirleri, bu malların bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilebilir. 
2. «Gayrimenkul» terimi, bu malların bulunduğu Âkit Devlet'in mevzuatına göre tanımlanır. Bu terim 

her halükarda gayrimenkullerin teferruatını, tarım ve orman işletmelerinin tesisatı ve teçhizatı ile hayvan
larını, her türlü balık avlanma yerlerini, gayrimenkul mülkiyetine ilişkin özel hukuk hükümlerinin uygulan
dığı hakları, gayrimenkul intifa hakları ile maden ocaklarının, kaynakların ve diğer yeraltı servetlerinin işlet
me veya işletme imtiyazlarından doğan sabit veya değişken bedeller üzerindeki hakları kapsar; gemiler, va
purlar ve hava taşıtları gayrimenkul mal sayılmazlar. 
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3. 1 nci fıkra hükmü, gayrimenkul malların işletilmesi, adı kira veya hasılat kirası suretiyle kiralanma
sı ve diğer bütün şekillerde kullanılmasından doğan gelirlere uygulanır. 

4. 1 ve 3 ncü fıkra hükümleri, bir teşebbüsün gayrimenkullerinden ve keza bir serbest mesleğin icrasın
da kullanılan gayrimenkul mallardan sağlanan gelirlere de uygulanır. 

Madde — 7 

TEŞEBBÜS KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün kazançları, teşebbüs diğer Âkit Devlet'teki faaliyetini o Devlet'te bulu
nan bir işyeri vasıtasıyle yürütmedikçe sadece bu Devlet'te vergilendirilir. Eğer teşebbüs faaliyetini diğer 
Âkit Devlet'te bulunan bir işyeri vasıtasıyle yürütüyorsa, kazançların, yalnızca işyerine izafe edilebilen kıs
mı, diğer-Âkit Devlet'te vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devletteki faaliyetini o Devlet'te bulunan bir işyeri vasıtasıyle 
yürütüyorsa, bu işyerinin aynı veya benzeri şartlarda, aynı veya benzeri faaliyet gösteren ve kendisinin işye
ri durumunda bulunduğu teşebbüsle tamamen müstakil bir şekilde faaliyette bulunan ayrı ve bağımsız bir 
teşebbüs olsa idi ne kazanç elde edecek idiyse, bu işyerine Âkit Devletlerden herbirinde o kazançlar izafe 
edilir. 

3. Bir işyerinin kazançlarının tespitinde, işyerinin bulunduğu Devlet'te veya başka yerlerde bu işyeri ta
rafından güdülen amaçlar için yapılmış olan giderlerin indirilmesi kabul edilir. Bununla beraber, teşebbüsün 
kendisinin veya diğer ülkelerde bulunan diğer işyerlerinin zarar ve giderlerine katılmalarla bu işyeri tarafın
dan teşebbüs merkezi veya onun diğer bürolarından birine gayrimaddî hak bedelleri, faizler, komisyonlar ve 
diğer benzeri ödemeler namıyle ödenen miktarlar dolayısıyle böyle bir indirim kabul edilmez. 

4. Bir işyerinin kendi teşebbüsü için sadece mal satın almış olması dolayısıyle, bu işyerine herhangi bir 
kazanç izafe edilmez. 

5. Kazançlar, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrıca hükme bağlanan gelir unsurlarını ihtiva ettiği 
takdirde o maddeler hükümleri, işbu madde hükümlerinden etkilenmez. 

Madde — 8 

DENİZ, HAVA VE KARAYOLU NAKLİYATI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlet'te uluslararası seyrüseferde deniz taşıtlarının işletil
mesinden sağladığı kazançlar, bu diğer Âkit Devlet'te ve bu Devlet'in kanunlarına göre vergilendirilebilir, 
fakat bu gibi gelirler üzerinden, bu diğer Âkit Devlet'te alınabilecek vergi, % 50 nisbetinde indirilir. 

2. Uluslararası seyrüseferde hava taşıtlarından veya uluslararasında karayolu nakliyatından sağlanan ka
zançlar, sadece teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilir. 

3. 2 nci fıkra hükümleri Norveç, Danimarka ve İsveç müşterek hava taşıma birliği olan İskandinav 
Hava yolları sistemi (SAS) tarafından sağlanan kazançlara uygulanır; ancak bu uygulama, İskandinav Hava 
yollan sisteminin (SAS) Norveçli ortağı olan Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL) tarafından hissesi nis
betinde adı geçen kuruluştan sağlanan kazanç payı ile sınırlıdır. 

Madde — 9 

BAĞLI TEŞEBBÜSLER 

a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetimine, kontrolüne veya finansmanı
na doğrudan veya dolaylı şekilde katıldığı, veya 

b) Aynı kişiler hem bir Âkit Devlet teşebbüsü hem de diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetimine, kont
rolüne veya finansmanına doğrudan veya dolaylı şekilde katıldıkları, 
ve her iki halde de, her iki teşebbüs, ticarî ve malî ilişkilerinde bağımsız teşebbüsler arasında kararlaştırılacak 
şekilden farklı olarak kabul edilen veya ettirilen şartlarla birbirlerine bağlı bulundukları takdirde, bu teşebbüs-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 161) 



— 21 — 

lerden birinin bu şartlar olmasa idi elde etmiş olacağı ve fakat bu şartlar sebebiyle elde edemediği kazanç
lar, bu teşebbüsün kazancına katılabilir ve ona göre vergilendirilebilir. 

Madde — 10 

TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devlet mukimi bir şirket tarafından diğer Âkit Devlet mukimi bir kişiye ödenen temettü
ler, bu diğer Devlet'te vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu temettüler, temettüleri ödeyen şirketin mukimi bulunduğu Âkit Devlet'te, bu dev
letin mevzuatına göre vergilendirilebilir; fakat bu suretle alman vergi : 

(a) Eğer temettüler lehdarı, temettüleri ödeyen şirketin sermayesinin en az yüzde 25'ini elinde bulundu
ran bir şirket ise (şahıs şirketleri hariç), temettülerin gayrisafi tutarının : 

(i) Türkiye'de yüzde 25'ini; 
(ii) Norveç'te yüzde 20'sini; 
(b) Diğer bütün hallerde temettülerin gayrisafi tutarının : 
(i) Türkiye'de yüzde 30'unu; 
(ii) Norveç'te yüzde 25'ini, 

aşamaz. 
3. Bu maddede kullanılan «Temettü» terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa hakların

dan, kurucu hisselerinden veya alacaklar hariç diğer kazanç paylarından sağlanan gelirleri ve keza, temettü 
dağıtan şirketin mukimi bulunduğu Devletin vergi mevzuatına göre hisse senetleri geliri sayılan diğer şirket 
hisselerinden doğan gelirleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet temettü lehdarı, temettüleri ödeyen şirketin mukimi bulunduğu diğer Âkit Devlet'te te
mettüleri sağlayan iştirakin fiilen bağlı bulunduğu bir işyerine sahipse, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri uygu
lanmaz. Bu takdirde 7 nci madde hükümleri uygulanır. 

5. Bir Âkit Devlet'teki faaliyetlerini orada bulunan bir işyeri aracılığı ile icra eden diğer Âkit Devlet 
şirketinin kazançları, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısmı üzerinden, işyerinin bulundu
ğu Devlet'te ve 2 (a) fıkrasına göre vergilendirilebilir. 

Madde — 11 

FAİZ 

1. Bir Âkit Devlet'te doğan ve diğer Âkit Devlet'in bir mukimine ödenen faizler, bu diğer Devlet'te ver
gilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu faizler hasıl oldukları Âkit Devlet'te ve bu Devlet'in mevzuatına göre vergi
lendirilebilir, fakat bu suretle alınan vergi, faiz miktarının yüzde 15'ini aşamaz. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın : 
(a) Norveç'te hasıl olan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Merkez Bankasına (Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası) ödenen faizler Norveç vergisinden istisna edilecektir. 

(b) Türkiye'de hasıl olan ve Norveç Hükümetine veya Norveç Bankasına (Norges Bank) ödenen faiz
ler, Türk vergisinden istisna edilecektir. 

4. Bu maddede kullanılan «faiz» terimi, devlet tahvillerinden ve ipotek garantisine bağlı olsun olma
sın veya kazanca iştirak şartını taşısın taşımasın istikraz tahvillerinden ve her nevi alacaklardan doğan gelir
ler ile bu gelirlerin hasıl olduğu Devlet'in vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan bütün diğer gelirleri 
kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet'te mukim faiz lehdarının, faizlerin doğduğu diğer Âkit Devlet'te faizleri doğuran 
alacağın fiilen ilgili bulunduğu bir işyeri var ise, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu takdirde 
7 nci madde hükümleri uygulanır. 
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6. Borçlu bizzat bir Âkit Devlet veya bu Devlet'in bir siyasî bölümü veya bir mahallî idaresi veya bir 
mukimi olduğu takdirde, faizler bu Devlet'te doğmuş sayılır; bununla beraber, bir Âkit Devlet'in mukimi 
olsun veya olmasın, faiz borçlusunun, bir Âkit Devlet'te faizleri doğuran istikrazın kendisi için akdedildiği ve 
bu faizleri ödemekle yükümlü bir işyeri var ise söz konusu faizler, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlet'te 
doğmuş sayılır. 

7. Borçlu ve alacaklı arasında veya her ikisi ile üçüncü şahıslar arasında mevcut özel ilişkiler dolayısıy-
le ödenen faiz miktarı, faizlerin aidolduğu alacak dikkate alınarak, bu nevi ilişkilerin mevcut bulunmaması 
halinde borçlu ile alacaklı arasında kararlaştırılacak olan faiz miktarını aştığı takdirde bu madde hüküm
leri ancak bu son miktara uygulanır. Bu takdirde ödemelerin fazla kısmı, Âkit Devletler'den her birinin 

. mevzuatına göre ve bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde bulundurularak vergiye tabidir. 

Madde — 12 

GAYRtMADDÎ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlet'te doğan ve diğer Âkit Devlet'in bir mukimine ödenen gayrimaddî hak bedelleri, an
cak bu diğer Devlet'te vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, gayrimaddî hak bedelleri, bunların doğduğu Âkit Devlet'te ve bu Devlet mevzuatına 
göre vergilendirilebilir; ancak alınan vergi, gayrimaddî hak bedellerinin gayrisafi miktarının % 10'unu 
aşamaz. 

3. Bu maddede kullanılan «gayrimaddî hak bedeli» deyimi, sinema filmleri ile televizyon film ve bant
ları dahil olmak üzere, edebî, artistik veya ilmî bir eser üzerindeki telif hakkının; bir ihtira beratının, sınaî 
veya ticarî bir alâmeti farikanın; bir resim veya bir modelin, bir planın, gizli bir formül veya bir imalât 
usulünün kullanılması veya kullanma imtiyazı ile bir sınaî ticarî ve ilmî teçhizatın kullanılması veya kullan
ma imtiyazı ve sınaî, ticarî veya ilmî alanlarda elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgiler için ödenen her nevi 
bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi gayrimaddî hak bedeli lehdarmın, gayrimaddî hak bedellerinin hasıl olduğu 
diğer Âkit Devlet'te gayrimaddî hak bedellerini doğuran hak veya malın fiilen bağlı bulunduğu bir işyeri var 
ise, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanır. 

5. Borçlu bizzat bir Âkit Devlet veya bu Devlet'in bir siyasî bölümü veya bir mahallî idaresi veya bir mu
kimi olduğu takdirde, gayrimaddî hak bedelleri bu Devlet'te doğmuş sayılır. Bununla beraber, bir Âkit Dev
let mukimi olsun veya olmasın gayrimaddî hak bedeli borçlusunun bir Âkit Devlet'te gayrimaddî hak bede
linin ödenmesine amil olan sözleşmenin kendisi için akdedildiği ve bu gayrimaddî hak bedelini ödemekle 
yükümlü bir işyeri var ise, anılan gayrimaddî hak bedelleri, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlet'te doğmuş 
sayılır. 

6. Borçlu ve alacaklı arasında veya her ikisi ile üçüncü kişiler arasında mevcut özel ilişkiler dolayısıyle 
ödenen gayrimaddî hak bedeli, bu bedelin aidolduğu hak veya bilgi dikkate alınarak, bu nevi ilişkilerin 
mevcut bulunmaması halinde borçlu ile alacaklı arasında kararlaştırılacak olan gayrimaddî hak bedelini aştı
ğı takdirde, bu madde hükümleri ancak bu son, miktara uygulanır. Bu takdirde, ödemelerin fazla kısmı, 
Âkit Devletler'den her birinin mevzuatına göre ve bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde bulundurularak 
vergiye tabidir. 

Madde — 13 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. 6 nci maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul mallar mülkiyetinin devrinden doğan kazanç
lar, bu malların bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlet'te sahibi bulunduğu bir işyerinin aktifindeki menkul 
mallarla bir Âkit Devlet mukimi bir kişinin diğer Âkit Devlet'te bir serbest meslek faaliyetini icra amacıyle 
kullandığı sabit bir çalışma yerine ait menkul malların devir ve temlikinden doğan kazançlar ile işbu işyeri-
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nin (yalnız veya teşebbüsün bütünüyle beraber) veya işbu sabit çalışma yerinin mülkiyetinin devrinden doğan 
kazançlar, bu diğer Devlet'te vergilendirilebilir. 

3. Bununla beraber 22 nci maddenin 3 ncü fıkrasında belirtilen menkul malların devir ve temlikinden 
doğan kazançlar sadece, söz konusu malların anılan madde gereğince vergiye tabi bulunduğu Âkit Devlet'te 
vergilendirilir. 

4. 1 nci, 2 nci ve 3 ncü fıkralarda anılanların dışında kalan bütün malların devir ve temlikinden doğan 
kazançlar, sadece, devredenin mukim bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilir. Bununla beraber, diğer Devlet' 
te menkul kıymetler borsasına kayılı veya orada mukim bir şirket tarafından çıkarılan hisse senetlerinin 
ve tahvillerin devir ve temlikinden doğan kazançlar, devirin bu diğer Devlet'in mukimine yapılmış bulun
ması ve edinme ile devir ve temlik tarihleri arasındaki sürenin iki seneyi geçmemiş olması şartıyle, bu diğer 
Devlet'te vergilendirilebilir, bu bendin uygulanması bakımından, bu çeşit devir ve temliklerden sağlanan 
kazançlar şirketin kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlet'te elde edilmiş sayılır. 

5. 4 ncü fıkranın hükümleri Âkit Devletler'den her birinin, sermayesi tamamen veya kısmen hisselere bö
lünmüş bulunan ve işbu Devlet'in mukimi olan bir şirketteki hisselerin veya intifa haklarının devir ve tem
liki dolayısıyle diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şahsın sağladığı kazançları, söz konusu hisselerini veya in
tifa haklarının devir ve temlikinden önceki 5 yıl içerisinde işbu şahsın adı geçen ilk Devlet'in mukimi olmuş 
bulunması şartıyle, kendi mevzuatına göre vergilendirme hakkını etkilemez. 

Madde — 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, bir serbest meslek faaliyetinden sağladığı kazançlar, faaliyet diğer Âkit 
Devlet'te icra edilmedikçe, sadece bu Âkit Devlet'te vergilendirilir. Faaliyetin diğer Âkit Devlet'te icra 
olunması halinde, bu faaliyet dolayısıyle elde edilen kazançlar, diğer Devlet'te vergilendirilebilir. 

2. 1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlet'te bir serbest 
meslek faaliyetinden sağladığı kazançlar, aşağıdaki hallerde sadece, bu kişinin mukim bulunduğu ilk sözü edi
len Devlet'te vergilendirilir: 

a) İstihkak sahibi, bir takvim yılı içinde toplam olarak 183 günü aşmayan bir süre veya süreler ile di
ğer Âkit Devlet'te bulunursa; ve 

b) İstihkak, diğer Devlet mukimi olmayan bir kişi tarafından veya onun adına ödenirse; ve 
c) İstihkak, istihkakı ödeyen kişinin diğer Âkit Devlet'te bulunan bir işyeri, 
Veya sabit çalışma yeri tarafından yüklenilmemişse. 
3. 1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın bir Âkit Devlet mukimi tarafından diğer Âkit Devlet mukimi 

bir kişiye, ilk Âkit Devlet dışında icra edilen bir serbest meslek faaliyeti karşılığı ödenen istihkaklar,- bu 
ilk Âkit Devlet'te ve anılan istihkakların gayrisafi miktarının '% 10'unu aşmayan bir nispet üzerinden vergi
lendirilebilir. 

4. Bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarındaki hükümler, bir teşebbüs tarafından, bir serbest meslek fa
aliyeti şeklinde ifa edilen işlere ait istihkaklara da uygulanır. 

5. 7 nci madde ile işbu maddenin 1, 2,-3 ve 4 ncü fıkraları hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet 
mukimi tarafından, bu Âkit Devlet'te süresi altı ayı aşmayan bir inşaat veya montaj şantiyesi ile ilgili ola
rak ifa edilen bir faaliyet sebebiyle, diğer Âkit Devlet'in bir teşebbüsüne ödenen istihkaklar, ilk Âkit Dev
let'te, bu istihkakların % 10'unu geçmeyen bir nispette vergilendirilebilir. 

Madde — 15 

ÜCRETLER 

1. 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin hizmet 
karşılığı sağladığı ücret, maaş ve benzeri bedeller, hizmet diğer Âkit Devlet'te icra edilmedikçe, sadece bu 
Devlet'te vergilendirilir. Hizmetin diğer Âkit Devlet'te icra edilmesi halinde, bu hizmet dolayısıyle alman üc
retler, bu diğer Devlet'te vergilendirilebilir. 
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2. Aşağıda zikredilen durumlarda, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlet'te hizmet erbabı ola
rak aldığı ücretler, 1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın sadece bu ilk sözü edilen Devlet'te vergilendirilir. 

a) İstihkak sahibi bir takvim yılı içinde toplam olarak 183 günü aşmayan bir süre veya süreler ile di
ğer Âkit Devlet'te bulunursa, ve 

b) İstihkak diğer Devlet mukimi olmayan bir kişi tarafından veya onun adına ödenirse, ve 

c) İstihkak, bu ücreti ödeyen kişinin diğer Âkit Devlet'te bulunan bir işyeri tarafından yüklenilmemiş-
se. 

3. Uluslararası seyrüseferde işletilen bir deniz veya hava taşıtında icra edilen bir işe karşılık ödenen üc
retler, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Dev
let'te vergilendirilir. 

Bununla beraber Norveç, Danimarka ve İsveç müşterek hava taşıma birliği, İskandinav Havayolları sis
temi (SAS) tarafından uluslararası seyrüseferde işletilen bir hava taşıtında icra edilen bir işe karşılık olan ve 
bir Norveç mukimi tarafından elde edilen ücretler, sadece Norveç'te vergilendirilir. 

Madde — 16 

YÖNETİCİ İSTİHKAKLARI 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet'te mukim bir şirketin yönetim veya denetim kurulu üyesi 
sıfatıyle aldığı primler, ikramiyeler, huzur hakları ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlet'te vergilendi-
rilebilir. 

Madde — 17 

ARTİST VE SPORCULAR 

1. Tiyatro, sinema, radyo veya televizyon artsitleri gibi profesyonel sanatçılar ile müzisyenlerin ve spor
cuların, bu sıfatla serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler, 14 ve 15 nci madde hükümlerine ba
kılmaksızın, bu faaliyetlerin icra edildiği Âkit Devlet'te vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu Devlet'te icra edilen faaliyetler, diğer Âkit Devlet, onun siyasî bölümlerinden 
biri veya mahallî idareleri veya bu diğer Devlet'te kamuya yararlı sayılan bir müessese veya kuruluş tara
fından finanse edilirse 1 nci fıkrada belirtilen gelirler anılan faaliyetlerin icra edildiği Âkit Devlet'te vergi-
lendirilmeyebilir. 

Madde — 18 

EMEKLİ MAAŞLARI 

19 ncu maddenin 1 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, geçmiş bir hizmet dolayısıyle bir Âkit Dev
let mukimi bir kişiye ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri istihkaklar, sadece bu Devlet'te vergilendirilir. 

Madde — 19 

KAMU GÖREVLERİ 

1. Bir kişiye, bir Âkit Devlet'e veya bir siyasî bölümüne, bir mahallî idareye gördüğü kamu görevi ma
hiyetindeki hizmet karşılığında bu Âkit Devlet veya bir siyasî bölümü veya bir mahallî idare tarafından 
doğrudan veya bunlarca kurulmuş fonlardan ödenen istihkaklarla emekli maaşları o Devlet'te vergilendirile
bilir. 

2. Âkit Devletler'den biri veya onun siyasî bölümleri ile mahallî idarelerden biri tarafından yürütülen 
ticarî veya sınaî bir faaliyet çerçevesinde görülen bir hizmet karşılığı ödenen istihkaklara veya emekli maaş
larına, 15, 16 ve 18 nci maddeler hükümleri uygulanır. 
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Madde — 20 

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER 

1. Bir Âkit Devlet'in uyruğu ve diğer Âkit Devlet'te yalnızca öğrenim veya meslekî yetişme için geçici 
olarak bulunan bir öğrenci veya stajyerin geçimi, öğrenimi veya meslekî yetişmesi ile ilgili masraflarım 
karşılamak üzere aldığı paralar, bu diğer Âkit Devlet'in dışında kalan kaynaklardan sağlanmaları şartıyle, 
bu diğer Devlet'te vergilendirilmez. 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devlet uyruğu olan ve diğer Âkit Devlet'te öğretim ve bilimsel araştırmalar 
yapmak amacıyle geçici olarak bulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinin, iki yılı aşmayan bir süre veya 
süreler için öğretim veya araştırma karşılığı aldığı istihkaklar, bu diğer Âkit Devlet dışındaki kaynaklar
dan gelmek kaydıyle, bu diğer Devlet'te vergiden müstesnadır. Bu çeşit ödemelerin adı geçen ilk Devlet'teki 
kaynaklardan elde edilen kısmı, işbu Devlet'te vergilendirilebilir. 

3. Bir Âkit Devlet uyruğu olan ve diğer Âkit Devlet'te öğrenimi veya meslekî yetişmesi ile ilgili tatbikî 
bilgiler edinmek amacıyle bir takvim yılı zarfında 183 günü aşmayan bir süre veya sürelerde bu diğer Âkit 
Devlet'te bulunan öğrenci veya stajyerlerin aldıkları istihkaklar, bu hizmetin görüldüğü Âkit Devlet'te ver
giden müstesna tutulur. 

Madde — 21. 

MÜTEFERRİK GELİRLER 

1. Bir Âkit Devlet'te doğan ve işbu anlaşmanın öı çeki maddelerinde açıkça belirtilmeyen gelir unsurları, 
bu Devlet'te vergilendirilebilir. 

2. Her iki Âkit Devlet'in dışındaki kaynaklardan doğan gelir unsurları, bu anlaşmanın önceki maddeleri 
uyarınca diğer Âkit Devlet'te vergiye tabi olmamaları şartıyle, sadece işbu gelirleri elde eden kişinin mukim 
bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilir. 

Madde — 22. 

SERVET 

1. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tamamlanan gayrimenkul mallardan teşekkül eden servet, bu malların bu
lunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilebilir. 

2. Bir teşebbüse ait bir işyerinin aktifine dahil menkul mallardan veya serbest meslek faaliyetlerinde kul
lanılan bir sabit çalışma yerine ait menkul mallardan teşekkül eden servet, işyerinin veya sabit çalışma yerinin 
bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilebilir. • 

3. Uluslararası seyrüseferde işletilen deniz ve taşıtları ile bu deniz ve hava taşıtlarının işletilmesine tahsis 
edilen menkul mallar, sadece teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilir. 

Norveç, Danimarka ve İsveç müşterek hava taşıma birliği olan iskandinav Havayolları sistemine (SAS) ait 
bulunan uluslararası seyrüseferde işletilen hava taşıtları ile bu taşıtlara ait menkul mallara da bu fıkra hüküm
leri uygulanır; ancak bu uygulama, iskandinav Havayolları sisteminin (SAS) Norveçli ortağı olan Det Norske 
Luttfartselskap A/S (DNL)'nin bu kuruluşta sahip olduğu hisse nispetindeki servete dahil bu gibi mallarla sı
nırlıdır. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi bir kişinin servetinin bütün diğer unsurları, sadece bu Devlet'te vergilendirilir, 

Madde — 23. 

ÇİFTE VEGİLENDlRMEYt ÖNLEME USULLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, aşağıdaki 2 nci fıkrada belirtilen gelirler dışında ve bu anlaşma hükümleri 
uyarınca diğer Âkit Devlet'te vergilendirilebilen gelirler elde ettiği veya servet sahibi olduğu takdirde, ilk Dev
let sözü geçen gelirleri veya serveti vergiden müstesna tutar; fakat bu mukimin geri kalan gelir veya serveti 
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üzerindeki toplam vergiyi hesaplamak amacıyle, söz konusu gelirlerin veya servetin istisna edilmemiş olması 
halinde uygulanacak vergi nispetini uygulayabilir. 

2. Bir Âkit Devlet mukimi, bu anlaşmanın 8, 10, 11, 12 nci maddeleriyle 13 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası 
ve 14 ncü maddesinin 3 ncü ve 5 nci fıkraları uyarınca diğer Âkit Devlet'te vergilendirilebilen gelirler elde etti
ği takdirde ilk Devlet, diğer Âkit Devlet'te ödenen Gelir Vergisine eşit bir miktarı, bu mukimin gelirlerinden 
aldığı vergiden mahsup eder. 

Bununla beraber, bu suretle yapılan mahsup diğer Âkit Devlet'te vergilendirilen gelirlere tekabül eden ve 
mahsuptan evvel hesaplanan vergi kısmını aşamaz. 

3. Bu maddenin 2 nci fıkrasının hükümlerine bakılmaksızın Türkiye mukimi olan bir şirket tarafından işbu 
şirket sermayesinin en az yüzde 25'ini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol eden Norveç mukimi bir şirkete 
ödenen temettüler Norveç Vergisinden müstesnadır. 

4. Norveç mukimi bir kişi, Türkiye'de doğan ve 11 nci maddenin 2 nci fıkrası, 12 nci maddenin 2 nci fık
rası ve 14 ncü maddenin 3 ve 5 nci fıkralarına göre Türkiye'de vergilendirilebilen faiz, gayrimaddî hak bedeli 
ve serbest meslek kazançları elde ettiği takdirde bu gibi gelirler Türk ekonomisinin gelişmesini teşvik amacıyle 
Türk mevzuatında öngörülen özel tedbirler dolayısıyle yüzde 10'un altına indirilen bir nispette vergilendirilirse, 
bu gibi gelirlerin gayrisâfi tutarının yüzde 10'una eşit bir miktarın, 2 nci fıkrada öngörülen şartlarla, Nor
veç'te bu gelirlerden alınan vergiden mahsubu kabul edilecektir. 

Madde — 24. 

AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devlet uyruğu, diğer Âkit Devlet'te aynı durumda bulunan ve diğer Devlet uyruğunun tabi 
olduğu veya olabileceğinden başka veya daha ağır hiçbir vergi veya bununla ilgili mükellefiyete tabi tutulamaz. 

2. 10 ncu maddenin 5 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak şartiyle bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Akit 
Devlette bulunan işyeri, aynı faaliyeti icra eden bu diğer Devlet teşebbüslerine nazaran daha gayrimüsait bir şe
kilde vergilendirilemez. 

3. Bir Âkit Devlet'in sermayesi tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak, diğer Âkit Devlet'in 
bir veya birden fazla mukimi elinde veya kontrolunda bulunan teşebbüsleri, ilk Âkit Devlet'te, bu Devlet'in 
aynı mahiyetteki diğer teşebbüslerinin tabi olduğu veya olabileceğinden başka veya daha ağır hiç bir vergi veya 
bununla ilgili mükellefiyete tabi tutulamaz. 

4. Bu maddenin hükümleri; 
a) Bir Âkit Devlet'in kendi mukimleri için kabul ettiği medenî durum veya aile sorumlulukları ile ilgili 

şahsî indirimler, vergi hafifletmeleri ve diğer vergi indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimleri için de kabul 
edeceği, 

b) Bir Âkit Devlet'in yatırımları teşvik gayesiyle koyduğu istisna ve muafiyetler ile vergi ve matrah indi
rimlerini, diğer Âkit Devlet'in aynı gerçek kişi veya şirketlere aynı yatırımlar için uyguladığı teşvik tedbirleri 
miktar ve nispetini aşmayacak şekilde sınırlamasının ayrım yapma olduğu, 

c) Bir Âkit Devlet'in mukim olmayanlara ayrıca ödenen temetttüler üzerinde kaynakta vergi tevkifatın-
da mukim olanlara kıyasla farklı nispet uygulamasının bir ayrım yapma olduğu, 

Şeklinde yorumlanamaz. 

5. Bu maddenin hükümleri Norveç'i, kırsal bölgelere ilişkin Norveç Vergi Kanununun 22 nci kısmı ile 
Kentsel bölgelere ilişkin Norveç Vergi Kanununun 17 nci kısmı gereğince kendi uyruklarına ve Norveç'te doğ
muş şahıslara verilen olağanüstü vergi muafiyetini, Norveç uyruğundaki ebeveynlerden Norveç'te doğmamış bu
lunan Türkiye uyruklarına da tanımaya zorlayacak şekilde yorumlanamaz. 
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Madde — 25. 

BlLGt MÜBADELESİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu anlaşma hükümlerinin ve Âkit Devletler dahili mevzuatlarında 
öngörülen vergilendirme anlaşmaya uygun olduğu ölçüde, anlaşma konusuna giren vergilerle ilgili Âkit Devlet
ler mevzuatı hükümlerinin uygulanması için gerekli bilgileri teati edeceklerdir. 

Bu suretle teati edilen bütün bilgiler gizli tutulacak ve ancak, bu anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya 
tahsilleriyle veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli makam veya kişilere ve söz konusu 
vergilere ilişkin cezai kovuşturmalar için adlî makamlara verilebileceklerdir. 

2. 1 nci fıkra hükümleri, hiç bir surette Âkit Devletlerden herhangi birini: 
a) Kendi mevzuatına veya idarî tatbikatına veya diğer Âkit Devlet'in idarî tatbikatına aykırı idarî tedbir 

leri almaya; 
b) Kendi veya diğer Âkit Devlet'in mevzuatı veya olağan idarî tatbikatı çerçevesinde edinilmesi mümkün 

olmayan bilgiler sağlamaya; 
c) Ticarî, sınaî, meslekî bir sırrı veya ticarî usulü ifşa edecek bilgileri veya bildirilmesi kamu düzenine 

aykırı düşecek bilgileri vermeye, 
Zorlayacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde — 26. 

İDADÎ YARDIMLAŞMA 

li Âkit Devlet'ler ikinci maddede yer alan vergilerin asıllarının, zamlarının, eklerinin, faizlerinin, gider
lerinin ve ceza hukuku dışındaki para nevinden cezalarının tebliğ ve tahsilleri hususunda karşılıklı olarak 
yardımlaşmayı taahhüt ederler. 

2. Bir Âkit Devlet'in yetkili makamının talebi üzerine diğer Âkit Devlet'in yetkili makamı, söz konusu 
vergilerin tebliğ^ve tahsillerde bu son Devlet'te uygulanan kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak birinci 
fıkrada yer alan ve birinci Devlet'te tahsili kabil hale gelmiş vergi alacaklarının tebliğ ve tahsilini sağlar. 
Kendisine talepte bulunulan Devlet'te bu alacaklar hiç bir öncelik kazanmaz ve bu son devlet, talebeden Dev
let'in kanun ve tüzük hükümleriyle izin verilmeyen icra yollarını uygulamakla yükümlü tutulamaz. 

3. İkinci fıkrada yer alan talepler, gerekiyorsa kesin hüküm halini almış kararların resmî bir örneği ile 
birlikte icraî mahiyetteki belgelerin resmî bir örneğine dayandırılır. 

4. İtirazı kabil vergi alacakları hususunda bir Âkit Devlet'in yetkili makamı, haklarının korunması bakı
mından, diğer Âkit Devlet'in yetkili makamından, bu sonuncu Devlet'in mevzuatında öngörülen koruyucu 
tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 1 ilâ 3 ncü fıkralar hükümleri, duruma göre değiştirilerek, bu tedbirlere de 
uygulanır. 

5. 25 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi, işbu maddenin yukarıdaki fıkraları hükümlerinin uygu
lanmasında, kendisine talepte bulunulan Devlet'in yetkili makamının bilgisine sunulan her türlü bilgiye de aynı 
şekilde uygulanır. 

6. Bir Âkit Devlet'in diğer Âkit Devlet'te bir hizmet faaliyeti ifa eden uyrukları, bu faaliyetlerle ilgili 
vergi meselelerinin halli için, kendi devletlerinin yetkili makamının bu maksatla diğer devlete gönderdiği me
murların yardımına başvurabilir. Bu makam ve memurların yetki ve sorumlulukları, diğer Âkit Devlet'te ver
gi mükelleflerini temsile yetkili kişilerin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen hükümlere uygun olarak tespit 
edilir. 
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Madde — 27. 

SULH USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden biri veya her ikisi tarafından alınan tedbirlerin kendisi için 
bu anlaşmaya uygun olmayan bir vergilendirme ile sonuçlandığı veya sonuçlanacağı kanısına vardığı takdirde 
bu devletlerin millî mevzuatlarında öngörülen tedbirlerle bağlı olmaksızın durumunu, mukimi bulunduğu Âkit 
Devlet'in yetkili makamına sunabilir. 

2. Bu yetkili makam şikâyeti yerinde bulmakla b raber kendisi tatmin edici bir çözüm getiremediği tak
dirde, anlaşmaya aykırı bir vergilendirmeyi önlemek amacıyle, diğer Âkit Devlet'in yetkili makamıyle sulh 
yoluyle anlaşmaya gayret sarfedecektir. 

3. Âkit Devlet'lerin yetkili makamları, sulhen anlaşmaya riayetle, anlaşmanın yorumlanması veya uygu
lanmasından doğabilecek güçlükleri halle veya tereddütleri gidermeye çalışırlar. 

4. Âkit Devlet'lerin yetkili makamları, önceki fıkralarda gösterildiği şekilde bir anlaşmaya varmak için, 
doğrudan kendi aralarında haberleşebilirler. Eğer şifahî görüş teatisi sulh yoluyle anlaşmayı kolaylaştıracaksa 
bu husus Âkit Devlet'lerin yetkili makamlarının temsilcilerinden müteşekkil bir komisyonda yapılabilir. 

Madde — 28. 

DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

1. Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının, gerek devletler hukukunun genel ku
rallarına, gerek özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarını etkilemez. 

2. Diplomasi ve konsolosluk memurlarına devletler hukukunun genel kurallarına veya uluslararası özel an
laşmalar hükümlerine göre tanınan vergi ayrıcalıkları dolayısıyle gelir ve servet görevli bulundukları Devlet' 
te vergiye tabi değil ise, vergileme hakkı bunları gönderen devlete ait olacaktır. 

3. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından bir Âkit Devlet'in diğer Âkit Devlet'teki veya üçüncü bir Devlet' 
teki diplomasi ve konsolosluk misyonlarına mensup olan ve gönderen devletin uyruğunda bulunan şahıslar, gön
deren devlette gelir ve servet vergileri dolayısıyle bu devlet mukimleriyle aynı mükellefiyete tabi iseler, gön
deren devletin mukimi sayılırlar.. 

Madde — 29. 

BÖLGESEL TEŞMİL 

1. Bu Anlaşma, bütün olarak veya gerekli değişikliklerle bu anlaşmanın uygulandığı vergilerin aynı veya 
benzeri mahiyetteki vergilerin alındığı ve 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasının (a) bendi gereğince, açık bu anlaş
manın kapsamı dışında tutulmuş olan Norveç arazisinin herhangi bir kısmına teşmil edilebilir. Böyle bir teş
mil Âkit Devlet'ler arasında diplomatik yollarla teati edilecek notalarda veya kendi anayasa usullerine uy
gun başka bir şekilde belirtilecek mutabık kalınacak değişiklik ve şartlara tabi olarak ve aynı suretle tespit 
edilecek tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

2. Her {ki Âkit Devlet tarafından aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 31 nci madde hükümlerine göre bu An
laşmanın Âkit Devlet'ten biri tarafından feshedilmesi, bu maddeye göre bu Anlaşmanın uygulanmasının teş
mil edildiği herhangi bir bölgede de Anlaşmayı yürürlükten kaldıracaktır. 

Madde — 30. 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. En kısa zamanda bu Anlaşma onaylanarak onay belgeleri Ankara'da teati edilecektir. 
2. Anlaşma, onay belgelerinin teati tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve hükümleri, anlaşmanın yü

rürlüğe girdiği yılı izleyen yılın 1 Ocak gününde veya daha sonra başlayan her yıl için tarhedilen gelir ve ser
vet vergilerine uygulanacaktır. 
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Madde — 31. 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit Devletler
den her biri, anlaşmayı, her takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yoldan fesih ihbarnamesi 
vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda, anlaşma fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın 1 Ocak gü
nünde veya daha sonra başlayan her yıl için tarhedilen gelir ve servet vergilerine uygulanacaktır. 

Bu hususları teyiden, iki devletin tam yetkili temsilcileri, işbu anlaşmayı imzaladılar ve mühürlerini vazet
tiler. 

İngilizce olarak iki nüsha halinde ve her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, 16 Aralık 1971 
tarihinde Ankara'da düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Norveç Kırallığı adına 
Rahmi Gümrükçüoğlu Ivar Melhuus 
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