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I. —GEÇEN Tl 

Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 10 arkada
şının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, Van 
Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve izmir 
Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının, 
31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununda bazı değişiklikler yapılması halikında kanun 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu (2/44, 2/99, 
2/247, 2/348) (S. Sayısı : 233) açık oya sunuldu; bir
leşimin sonunda açıklanan oylama sonucuna göre 
çoğunluğun bulunmadığı, oy'umanın tekrarlanacağı 
bildirildi-

Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım, Tunceli 
ilinin eğitim sorunları, 

Bursa Milletvekili Halil Karaatlı, Batı Trakya ve 
diğer yabancı ülkelerdeki Türklerin zorla Hıristi-
yanlaştırılması, 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer de, birbirini 
zincirleme takip eden öldürme ve soygunculuk olay
ları hakkında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 arkadaşı
nın, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operasyonları
na katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını sapta
mak amacıyle (10/73) bir Meclis Araştırması açılma-

Tezkere 
1. — İktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerinin 

1972 Bütçe yılı kesinbesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/564) (Plan Komisyonuna) 

Rapor 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fran

sa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulu-

İNAK ÖZETİ 

sına ilişkin önergesi okundu, gündemdeki yerini ala
cağı ve sırası geldiğinde görüşüleceği açıklandı. 

Adalet Komisyonu Başkanlığının, komisyonun 
kuruluş ve görev bölümünden evvel çıkmış bazı ka
nun tasarı ve tekliflerinin geri verilmesine dair tez
keresi okundu, gündemde bulunan ve esas komis
yonu Adalet Komisyonu oianların geri verildikleri 
bildirildi, 

Danışma Kurulunun : 
1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasansınm Millet 

Meclisi Genel Kurulunda görüşülme programı ve 
usullerine dair önerisi kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

12 Şubat 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.12'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Malatya 

Rasim Hancıoğl,u Hüseyin Deniz 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Perşembe 

nan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesi
nin son paragrafının Sözleşme metninden çıkarıl
masına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. (1/359) (S. Sayısı: 233) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 2 . 1976) (GÜNDEME) 

II. — GELEN KAĞITLAR 

12 . 2 . 197< 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açîlma saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hanaoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Melanet Özmen (Gaziantep), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Mecisinin 55 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Burada bulunan sayın üyelerin, yüksek ses
le varlıklarını ifade etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

IV — OYLAMASI YAPILACAK İ§LER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İz
mir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının, 
31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılması hakkında Kanun 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (2/44, 2/99, 
2/247, 2/348) (S. Sayısı: 223) (1) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar devam 
ederken, gündemimizdeki açık oylamanın yapılması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylamanın, kutuların sıralar arasında dolaş
tırıldıktan sonra kürsü önünde bekletilmek suretiyle 
yapılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, kışın 
çok şiddetti geçmesi yüzünden Kangal ilçesinin Sivas 
ili ve çevresiyle ulaşımının aksaması ve çeşitli kaza
ların meydana gelmesi nedeniyle alınması gereken ted
birlere dair gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sivas'ın Kangal ilçesinde bu yıl kı
şın çok şiddetli hüküm sürmesi nedeniyle yolların ka
palılığı hakkında sayın Ekrem Kangal söz istemişler
dir, buyurun efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 

Bu yıl ülkemizde son yıllarda görülmeyen ölçüde 
ve şiddette bir kış devam etmektedir. Özellikle kendi 
seçim bölgem olan Sivas ve Sivas'a bağlı ilçelerden 
başta Kangal olmak üzere, son derece şiddetli ve son 

(1) 223 S. Sayılı Basmayazı, 10 . 2 
53 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

1976 tarihli 

derece kaygı verici bir şekilde kış devam etmektedir. 
Başlangıçta bu konuyu Yüce Meclisin huzuruna getir
meyi düşündüm; ancak, daha önemli meseleler kar
şısında konuşmak istemedim; fakat son günlerde kışın 
daha da yoğun bir şekilde devam etmesi, gerek de
miryolu güzergâhında, gerek karayolu güzergâhında 
ölümlerin peşi peşine gelmesi karşısında, kısaca gün
dem dışı bir konuşma içerisinde Hükümetin ve ilgi
lilerin dikkatini çekmeyi uygun gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, bu durum o kadar ileri saf
haya geldi ki, her gün radyoda, televizyonda haber 
bültenlerinin ilk haberi, flâş haberi, Kangal - Sivas 
arasında veya Kangal'ın Karagöl mevkiinde bir çığ 
kaymasından trenin yolda kaldığı, şu kadar kişinin 
öldüğü, şu kadar kişinin mahsur kaldığı şeklinde ha
berler birbiri peşine yayılmaktadır. O kadar ki; her 
günkü haber bülteninde acaba bugün ne şekilde bîr 
haber var diye kaygı ile, üzüntü ile izler duruma gel
dik. Bildiğiniz üzere geçen hafta Sivas - Kangal ara-
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sında gerekli tedbir alınmadığı, Karayolları yol gü-
zergâhındaki karı temizlemediği için yolda kalan bir 
taksi içerisinde 5 tane genç hemşehrim, her tarafı 
karla kaplanmış arabanın içine egzos dumanının içe
riye vurması sonucunda, hayatlarının baharında ara
mızdan ebediyen ayrıldı. Halen de Sivas - Kangal 
arasında otobüsler her gün yolda kalmakta ve, te
menni etmiyorum ama üzüntü ile izliyorum ki, bun
dan daha büyük boyutlara ulaşan kazalar her gün 
için görünür durumdadır. Şu anda ilçe merkezinin 
yalnız tüm ilçelerle değil il merkezi ile de bütün ir
tibatı kesilmiş durumdadır. 

. Biz köylerle irtibatın kesilmesine razıyız ama; bir 
il merkezinin, bir ilçe merkezinin tüm ilçelerle ve ille 
irtibatının kesilmesi 1976 Türkiye'sinde son derece 
düşündürücü ve üzüntü verici bir durumdur. Keza 
demiryolu için de aynı durum varittir. Yine bildiği
niz gibi, her gün ajans haberlerinden ve basından ta
kip ettiğiniz gibi, Türkiye'nin en büyük demiryolu 
yüksek mıntakası olan Karagöl mevkii bir haftaya 
yakın zamandır kapalı durumdadır. Doğunun Batı 
ile tüm irtibatı kesilmiştir şu anda. Karayolu güzer-^ 
gâhı yol vermiyor, tek geçit olan demiryolu da bu 
ulaşımı sağlayamayınca şu anda ülkemizde Doğu ile 
Batının irtibatı tamamen kesilmiş durumdadır, 

Değerli arkadaşlarım, zamanında yeterince tedbir 
alınmadığı için şu anda Sivas'ta, özellikle Kangal'da 
Karagöl mıntakasmda zamanı geçmiş, demode olmuş-
eskimiş tek kar makinesi vardır. Bununla böyle şid
detli bir kışta, böyle şiddetli bir dönemde yolun açıl
ması ve normal tren seferlerinin başlaması mümkün 
değildir. Nitekim 4 gün önce Karagöl mıntakası ka
panmış, o bölgenin fakir, yoksul, ama geçimini ka
rayolu güzergâhında işçilikten kazanan 70 kişisi mah
sur kalmış, bunlardan 3 tanesi ölmüş ve halen 6 kişi 
de kayıptır. Bunların durumu nedir, ne merkezde
dir; ne demiryolu personeli biliyor, ne de başka yet
kililer biliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar dün de biliniyordu, 
bugün de biliniyor. Durum şudur: Devlet Demiryol
larının elinde gerek Genel Müdürlükte, gerekse her 
istasyonda metre metre hangi mıntakada çığ olabi
lir, hangi mıntakada kayma olabilir ve hangi mıntaka
da sel tahribatı olabilir bunların hepsi biliniyor. An
cak... 

.BAŞKAN — Sayın Kangal, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Bağlıyorum sa
yın Başkanım, zamanınızı suiistimal etmeyeceğim. 

Ancak, yapılan ve büyük boyutlara erişen ata
malar sonunda gelen teknik elemanlar, ilgililer bölge
nin özelliğini bilmedikleri için zamanında yeterince 
tedbir alamadılar ve bu durumda her gün giderayak 
daha büyük boyutlara, daha büyük tehlikelere doğru 
gitmektedir. 

Şimdi benim Hükümetten - şu anda yerinde olma
yan Hükümetten - ve ilgililerden ricam şudur: İlkba
harda daha da büyük tehlike gözükmektedir. Yarın 
karlar eridiğinde eğer traversler değişmez, eğer raylar 
değişmezse daha da büyük tehlikeler olacaktır. Onun 
için şimdiden konu üzerine demiryolu ilgilileri, Ulaş
tırma Bakanlığı ilgilileri önemle durmalı ve şu anda 
çok güç şartlarda yaşayan bölge halkının, ilçe halkı
nın karayolu ve demiryolu ile ulaşımı yönünden yar
dımcı olmalarını diliyorum. 

Sayın Başkan, teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kangal. 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri Dört-
kol'un, planlı ekonomimizde hâkim olması gereken 
faktörlere dair gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Nevşehir Milletvekili sayın Sabri 
Dörtkol; Plânlı ekonomimizde hangi faktörlerin hâ
kim olması hakkında gündem dışı söz istemişlerdir, 
buyurun efendim. 

MEHMET SABRÎ DÖRTKOL (Nevşehir) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Plânlı bir ekonomiye sahip olmamız, tasarruf ve 
harcamalarımızın bir düzen içinde cereyanı, Devlet 
hayatımızın devamlılığının tabiî bir neticesidir. 

Plan dediğimiz düzen, Devlet hayatının gerektirdi
ği harcamalara öncelik verme ve ehemmi mühimme 
tercihteki isabette kendisini gösterir. İdare edenle
rin muvaffakiyetlerinin sırrı bu noktada gizlidir. 

Huzurlarınıza bir iki mevzuu getirerek planlı eko
nomimizde hangi prensiplerin hakim olması gerekti
ğinin, beş dakikalık gündem dışı konuşma ile hal
ledilecek bir mevzu olmadığı yüksek malûmlarıdır. 

Maksadımız, Yüce Meclisimizin ve Hükümetimizin 
bazı mevzulara nazarı dikkatlerini çekebilmek gayesi
ne matuf bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, millî ekonomimize mü
essir bazı konuların üzerine eğilmek de muhakkak kir 

aynı gayeye hizmet olacaktır. Bu itibarla aynı mevzu 
ile alâkalı olarak huzurlarınıza iki mesele getirmiş 
bulunmaktayım. 

Bunlardan birincisi; 10 Şubat 1976 tarihli Hürri
yet Gazetesinin 3 ncü sayfasında son sütunda intişar 
eden bir yazıyı sizlere aktarmak istiyorum: 
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'«Ekonomik Kurul, Türk denizciliğini görüştü. 
Yabancı gemilere 500 milyon dolar navlun ödeyece
ğiz» başlığı altında Sayın Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcımız Profesör Necmettin Erbakan'ın, 
Türk denizciliğinin sorunlarının ele alındığı, geniş
letilmiş Bakanlıklararası Ekonomik Kurul toplantı
sını açarken yaptığı konuşmada; 1976 yılında ya
bancı bandıralı gemilere navlun ücreti olarak 500 
milyon dolar ödeneceğini, bu sebeple gemi inşaatı
na hız verilmesi gerektiğini söylediği, yine aynı be
yanında; Türk tersanelerinin ;% 85 oranında işsiz ol
duğunun belirtildiği, gemi inşasında Mısır'dan geri 
olduğumuzu, deniz ticaret filomuzun yetersiz oldu
ğunu, kendi mallarımızı taşıyamadığımızı, gemi inşa 
sanayiinin teşvik edilmemesi, kredi mekanizmasının 
işletilmemesi, ihraç edilen gemilerde vergi iadesi
nin düşük oranda tutulması dolayısıyle memleke
timizin sıkıntıda olduğunu, ülkemizde limanların' ye
tersiz olduğunu, çok yakında Ege bölgesinde yeni li
manlar yapılacağını, bunun için çalışmaların hızlan
dırıldığını, ihraç ve ithal mallarımızın % 25'inin ken
di gemilerimizle, % 75'inin ise yabancı gemiler ta
rafından taşındığını belirtmiş olduğu yazılıdır. 

Hastalığın teşhisi elbetteki tedavide başta gelen 
bir unsurdur. Bu itibarla noksanlarımızı bilmek elbet
te millet olarak kendimize gelişimizin, ekonomimizi 
başkalarına bağlılıktan kurtarmaya gidişin ilk belirti
leridir. Ancak burada çalışmalarımızda bizi kırbaç
laması gereken şu noktayı gözlerden uzak tutmama
mız gerektiğine inanmaktayım. 

O da navlun ücreti olarak yabancı bandıralı ge
milere ödemek mecburiyetinde bulunduğumuz 500 
milyon doların Türk Lirası olarak ifadesi 7 milyar 
500 milyon Türk Lirasının yabancı gemilere ödendiği 
gerçeğidir. 

Üstelik, bu yabancı bandıralı gemilerin büyük bir 
kısmının da Yunanlı gemiler olduğunu göz önüne ala
cak olursak; mevzuun ehemmiyeti daha iyi anlaşıla
caktır. 

Milletimizin dişinden tırnağından artırdığı milyon
ların bu tarz sarfında, ileride Silâhlı Kuvvetlerimizin 
karşısına bu paraların silah ve malzeme olarak çıka
rılmasının ihmalini görür gibi oluyorum. Öte yandan 
11 Şubat 1976 tarihli Son Havadis Gazetesinin 3 ncü 
sayfa 1 nci sütununda; «Tarımdaki düzensizlikten 60 
milyar liralık kayba uğruyoruz» başlığı altında, Tür
kiye Ziraat Odaları izmir Merkez Yürütme Kurulu 
Başkanı, Reşit Kurşun'un hazırladığı bir rapordan 
bahsedilmekte ve Reşit Kurşun'un bu raporda, ülke

mizin her yıl tarım ürünlerinden 100 milyar lira dola
yında gelir elde ettiğini, bunun 70 milyar lirasının 
gider olarak kaybedildiğini, yıllık ortalama kazancın 
30 milyar lira olduğunu, tarım sistemimizdeki plan
sız çalışmanın bir sonucu olan bu miktarın üç misli 
gelir elde edilmesi imkânının mevcut olduğunun be
lirtildiği bildirilmektedir. 

Türkiye Ziraat Odaları İzmir Merkez Yürütme 
Kurulu Başkanı olan muhterem zatın, ilmî hüviyeti 
malûmumuz olmamakla beraber, şayet raporda belir
tildiği gibi, memleketimizde her yıl 60 milyar liralık 
gelir kaybı olmakta ise, bu vebalin altından kimse
nin kalkabileceğine inanmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dörtkol bir dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET SABRI DÖRTKOL (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım. 

Devlet Planlama Teşkilâtımızdan ve muhterem 
Tarım Bakanımızdan, millî gelirimizi artırıcı bu gibi 
raporlara eğilmelerini, isabetli olanlarını değerlendi
rilmelerini, şayet bu tarzdaki raporlarda memleket 
gerçeklerini aksettirmeyenler varsa, veya durumu ve 
ilmî hakikatlere uygunluğu tetkik edilenler varsa, 
bunların da açıklanmasında fayda olduğu görüşün
deyiz. 

Millî ekonomimizi güçlendirecek temel noktaları 
tespit ve bunların tahakkuk için gereken adımların 
biran önce atılması başlıca arzumuzdur. 

Muhterem Başkan ve Millet Meclisi muhterem 
üyelerine teşekkür eder, saygılar sunarım. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dörtkol. 

3. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in, 
il özel idarelerinin gelir kaynaklarının azlığı ve il ge
nel meclisi üyelerinin durumlarına dair gündem dışı 
konuşması, 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Tufan 
Doğan Avşargil; il özel idareleri ve il genel meclisi 
üyelerinin durumları hakkında gündem dışı söz iste
mişsiniz, buyurun efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bugün, önemli gördüğüm bir konuyu ilgililerin ve 
yetkililerin dikkatine sunmak üzere söz aldım. Kısa 
süre içerisinde birkaç noktayı açıklamak üzere bana 
söz verdiği için Sayın Başkanımıza teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, mahallî idareler kendi prob
lemlerini tespit ederek, kalkınma çabası gösteren ve 
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kendi olanakları ile halkına hizmet götüren idarî üni
telerdir; köyler, belediyeler, il özel idareleri gibi. Bu 
idarelerin gelir kaynakları da dardır. Toplum yapı
mızın süratle başkalaştığı, yaşama standartlarının de
ğiştiği ve ağırlaştığı günümüzde, halka hizmet yapa
bilme kaynakları daha da sınırlanmaktadır. Günün ko
şullarına göre değişen yasalar mahallî idarelerin gelir
lerini çok kısıtlamıştır. Köyler ve belediyeler - özel
likle küçük belediyeler - güç durumdadır, il özel ida
releri ise daha perişandır. Devam mı edeceklerdir, 
kaldırılacaklar mıdır, bu dahi kesinlikle belli değil
dir. Özel idare personeli belli bir şüphe ve kuşku içe
risinde beklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, çağın koşullarına kendisini 
uydurmayan, kendisini yenilemeyen toplumlar nasıl 
erimeye, bitmeye mahkûmsa, yasaların oluşturduğu 
kurumlar da, idareler de öyledir; kendilerini yenile-
melidir; bünyesini geliştirici boyutlara ulaşmalıdır. Sö
zünü ettiğimiz il özel idareleri, zaman içerisinde büt
çesiyle ve ilde mevcut daire müdürlükleri yoluyle, hal
kın hizmet istemlerine cevap vermeye çalıştığı hal
de, bugüne dek bu kuruluş yasasını bile değiştirmeye 
teşebbüs eden olmamıştır. 1913 yılında muvakkat 
bir yasa çıkarılmıştır, hâlâ yürürlüktedir. Cumhuriye
tin 50 nci yılında dilini anlamak bile mümkün değil
dir. «îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkati,» 
bu yasa ve getirdiği parasal olanaklar, sosyal .ekono
mik ve kültürel dinamiklerin hızlandırdığı, toplum
daki gelişmeye ayak uyduracak durumlara ulaşma
mıştır. 

Anayasamızın 116 ncı maddesi, mahallî idareleri, 
«Mahallî idareler, il belediye ve köy halkının müşte
rek mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar 
organları halk tarafından seçilen kamu tüzelkişileri
dir» diye nitelemekte, «Bu idarelere görevleri ile 
orantılı gelir kaynakları sağlanır» denmektedir. Buna 
paralel olarak da, kalkınma planlarımızda özel idare
lere yapılan yardım ve fonların dağınıklıktan kurtarıl
ması da yer almaktadır. Buna rağmen bu dağınıklık da 
giderilmemiş, Anayasanın gereği de yerine getirilme
miştir. Bu konuda Ankara ye Kayseri İl Genel Mec
lisi üyeleri durumu ilgililere ve kamuoyuna yansıtan 
bildiriler yayınlamışlardır. Bu bildiride, özel idarele
rin gelirlerinin artması bir yana, günden güne azal
makta olduğunu; gelirin, giderin gerisinde kaldığını 
açıklamışlardır. Örneğin 1317 tarihli Taşocakları Ni
zamnamesi; gelir, takdir, tahsil yöntemleri günümüzün 
koşullarına cevap vermediği için gelir kaybına sebep 
olmaktadır. 6802 sayılı Gider Vergileri Yasası, 66 ncı 

maddesiyle il özel idarelerine, akaryakıtlardan alına
cak istihsal Vergisiyle % 22 oranında gelir sağlıyor
du. Bir süreden beri ,genel bütçeye konulan özel bir 
madde ile bu gelir çok azaltılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) - - Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

Özel idarelerin önemli gelir kaynağı olan Bina ve 
Arazi Vergilerinin 1319 sayılı Yasa ile tahakkuk ve 
tahsili işi Maliyeye devredilmiştir. Bu vergi gelirinin 
ı% 35'i özeli idarelere ait olmaktadır; ama ;% 3'ü köy 
idareleri sermaye payı olarak İller Bankasına verildiği 
için, geriye % 32 lik bir miktar kalmaktadır. Bu oran
daki Emlâk Vergisi geliri, Bina ve Arazi Vergisi ge
lirinin çok gerisinde kaldığı için özel idareler güç 
durumdan kurulamamaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, her yıl devlet gelirlerinin 
1% 3'ü ilköğretimin amaçlarını gerçekleştirmek için 
222 sayılı Yasaya göre, il özel idarelerine yardım ola
rak verilmesi gerekirken, bugüne kadar gerçekleşme
miştir. 

Bir yasa ya vardır, ya yoktur. Varsa, gereği yerine 
getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, il genel meclisi üyelerimizin 
de güç durumları vardır. Halk iradesi ile seçilerek gö
rev yapan genel meclis üyelerimiz, ilin ve seçim böl
gelerinin okul, yol, su, elektrik, sağlık vesaire gibi her 
türlü problemi ile, milletvekillerinden daha çok ilgi
lenmektedirler. Köylünün yaşam kavgası ile içiçedir-
ler, yerel çabaları büyüktür. Uzak ilçelerden gelerek 
güç koşullar altında görev yapan il genel meclisi 
üyelerinin huzur hakları mutlaka günün ekonomik 
koşullarına uygun olarak ayarlanmalıdır, artırılmalı
dır. Meclis toplantı halindeyken günde alacakları 60 
ilâ 100 lira otel parasını bile karşılayamaz durumda
dır. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, bağlayın efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Bakanım. 

Sözlerimi bitirirken, Hükümetten ve Yüce Mec
listen rica ediyorum: Özel idareler ile il genel meclisi 
kuruluşları yaşayacak ise, çalışan personelin, seçilmiş 
üyelerin parasal sorunları çözülmelidir. Süratle yasa 
değişikliği yapacak, özel idarelerin mahallî yörelere 
hizmet olanaklarını artırıcı tedbirler alınmalıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. -— 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı. Sivas Milletvekili .Vahit Bozatlı, Gire
sun Milletvekili î. E tem Kılıçoğlu ve'12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Sena
tosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, 
Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arka
daşının ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun tek
lifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 
2/360, 2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) 
d) 

..BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine baş

lıyoruz. 
Gündemimizin birinci sırasında yer alan, 

24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ka
nun Tasarısının L ve 2 nci maddeleri, üzerindeki öner
gelerle birlikte Plan Komisyonu tarafından geri alın
mış, henüz Başkanlığımıza intikal etmemiştir. 

Plan Komisyonunu temsil eden sayın üye burada 
mı efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA TURGUT YÜ
CEL (Gümüşhane) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Geri aldığınız maddelerle ilgili ra
porun ne zaman verileceği hususunda.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA TURGUT YÜ
CEL (Gümüşhane) — Daha henüz görüşülmedi. 
Komisyonda diğer kanun tasarıları vardır. 

BAŞKAN — Müddet verebiliyor musunuz efen
dim? 

PLAN KOMİSYONU ADINA TURGUT YÜ
CEL (Gümüşhane) — Müddet konusunda herhangi 
bir toplantı yapılmadı, görüşme yapılmadı. Bütçe
den sonra. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
2. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı 

Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, 
değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare eklenme
si ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı: 221) (2) 

(1) — 208 S. Sayılı Basmayan 27 . 1 . 1976 tarih* 
li 45 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 221 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci maddesinde 
yer alan, 492 sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 sayılı 
Tarifenin Değişik 1 nci Bölümünün Değiştirilmesi, 
Değişik 86 nci Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklen
mesi ve 79 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
ki Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır. 
Komisyon Raporunu okutuyorum efendim : 
(Plan Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde, Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına Sayın Lûtfi Köktaş söz istemiştir. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Grup adına söz istiyo
rum. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, Ada
let Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grupları adına konuşacak olan sa
yın üyelerin yetki belgelerini de göndermelerini rica 
ederim efendim. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Lûtfi 
Köktaş, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA LÛTFİ KÖKTAŞ 
(Trabzon) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

492 sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 sayılı Tarife
nin Değişik 1 nci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 
86 nci maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 
ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerinde, Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
görüşlerimizi belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, yurt dışında bulunan, sa
yıları milyonlara ulaşan ve yurt ekonomisine büyük 
katkıda bulunan işçilerimizin ve ailelerinin birçok 
müşkülleri olduğu aşikârdır. 

İşçilerimiz yurt dışına çıkarken, yurda dönerken 
ve dış ülkelerdeki çalışma şartlan bakımından bir
çok zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Hudut kapıların
da gümrük muayenesi için uzun süre bekletilmektedir
ler. Döviz bozdurmak için zor durumlara düşmekte
dirler. Hudut kapılarında yaygın şayia halinde olan 
rüşvet olayları işçilerimizi tedirgin etmektedir. 

Yurt dışındaki işçi ailelerimizin çocukları millî 
ve dinî eğitim bakımından gereği gibi eğitilmemekte-
dir. Alman makamlarının resmî beyanlarına göre, 1973 
yılında sırf Batı Almanya'da 33 bin Türk çocuğu dün
yaya gelmiştir. Bu Türk yavruları yabancı ideoloji 
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ve zararlı cereyanların tesirinde kalmaktadır. Aşırı 
bir Hıristiyanlık propagandası ile karşı karşıyıdır
lar. Şayet zamanında koruyucu tedbirler alınmazsa, 
bu gidişle kendi yavrularımız bir gün karşımıza bir 
«Haçlı Ordusu» olarak çıkabilirler. 

Çalışma Bakanlığına bağlı çalışma ataşelikleri ve 
konsoloslukların işçilerimize yaptıkları hizmetler tat
minkâr değildir. 

Bu tasarı ile getirilen değişikliklerin, işçilerimizin 
dert ve sıkıntılarını halletmeye yeterli olduğu söyle
nemez. Ancak, kanun tekniği bakımından, işçileri
miz lehine bazı kolaylıklar getirmiştir. Meselâ, 492 
sayılı Harçlar Kanununda, pasaport harçlarında ve 
konsolosluk harçlarında getirilen değişiklikler, işçile
rimizin yurt dışına çıkışlarında, yurda dönüşlerinde 
ve çalışma şartlarında bazı kolaylıklar sağlamıştır. 
Bu meyanda, yabancı paralar üzerinde alınacak harç
ların sabit bir kur esasına göre alınması yolundaki de
ğişiklikle, sık sık kur değişmesi sebebiyle uygulama
daki zorluklar azalmış ve hem de hâsılat kaybı ön
lenmiştir. Bu bakımdan, az da olsa, işçilerimiz le
hine bazı yeni ve faydalı hükümler getiren bu tasarı
yı olumlu karşılıyoruz. 

Müspet oy vereceğimizi bildirir ve Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına Yüce Meclis üyelerine saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köktaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Ali Sanlı, 

buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALÎ SANLI (Burdur) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu tasarı, 1615 sayılı ve 5682 sayılı yasaların 
esprisi içinde hazırlanmıştır. Tasarıların genel gerek
çesi ortaktır. Daha önceki konuşmalarımızda, iktida
rın, bu tasarılarla konulara yaklaşım tarzını belirt
miş, eksik, hatalı ve seçim samimiyetiyle ele alındı
ğını söylemiştik. 

Adalet Partisi sayın lideri seçim gezilerine çıkma
dan önce, geniş çapta bir basın toplantısının dokü
manı olarak bu tasarıları kullanmıştı. Bir kere daha 
söylemekte yarar görüyoruz: Yurt dışındaki işçileri
mizin, ülke içindeki ve dışındaki sorunlarına, yurt 
dışında biriken yatırım potansiyeline, kurumsal dü
zeyde ve stratejik birtakım tedbirler alınmalıdır. Yıl
larca, sanayileşmemizi döviz darboğazına bağlayan
lar, kendi sözcüleriyle, yanıldıklarını söylemektedir
ler. tşçi dövizleri sağlıksız bir büyümenin, spekülatif 
sektörlerin emrine verilmiş ve şimdi hem sanayileş
me ve hem de işçi sorunları çıkmaza sokulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, palyatif, geçici, seçim po
litikası ürünü bu tasarılar, gerçekten bundan yarar
lanacak işçilerde de burukluk yartamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tasarının madde madde 
bölümlerine geçerken, birinci maddeden başlamak 
istiyorum. 1 nci maddenin 1 nci bendinde, tarife ve 
süreler aynı tutulmuştur; ancak, yurttaşlara bir ko
laylık (!) düşünülmüştür: Demirel yönetimine has 
bir usulle, gizli zamlar öngörülmüştür. Bu gizli zam
lar artık o ölçüye geldi ki, şimdi, pahalılığı işçilerin 
ücretlerine yüklemeye başladılar. Bu gizli, açık zam 
sürelerin uzatılması halinde uygulanacak tarifedir. 
Örneğin, bir yıl süreli bir pasaport alan bir yurttaş, 
mevcut yasaya göre bir yıl daha uzatılmasını isterse, 
750 lira ödemesi gerekirken, şimdi 1 500 lira ödeye
cektir. Yani, süre uzatımları ile ilgili harçlara '% 100 
zam getirilmiştir. Bu gizli zam, seçim döneminde, 
yurttaşa, «Kolaylık» adı altında sunulmuştur. 

2 nci bentte, işçilere, bunların eş ve çocuklarına 
hiç bir kolaylık ve indirim sağlanmamıştır. Gerekçe
de aynen, «1964 yılından beri uygulanan, 82,5 lira
dan ibaret bir yıllık harç, 75 Türk Lirasına indiril
miş olmaktadır» denilmektedir. 

7,5 liralık indirim, önemli bir imkân olarak su
nuluyor. Bunun için Türkiye Büyük Millet Mecli
sine tasarı sevk edilmez veya tasarının esprisi bu 
düşünceye dayandırılmaz. 7,5 liranın satın alma gü
cü, ak borsada bir paket Samsun sigarasıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir gizli zam da burada 
yatıyor üstelik. Süre uzatımı içinde daha önce kabul 
edilen % 100'lük artırma, burada da öngörülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, yasada yanlış uygulamaya 
neden olacak bir düzensizlik de saklıdır. Bilindiği 
gibi, pasaport süreleri için tavan, diğer bir yasa ile 
beş yılı öngörmüştür. 492 sayılı Yasanın 86 nci mad
desi ise, iki yılı saklı tutan bir muafiyeti kapsamak
tadır. Böyle olunca, gerçekte yıllara göre, beş yıla 
kadar her yılın harca bağlandığı göz önüne alınırsa, 
7 yıllık bir pasaport tavanına göre bu yasa düzen
lenmiş görünümündedir. Halbuki, her yıl karşılığı 
75 Türk Lirası olduğuna göre, 1, 2, 3, 4, 5 yılları ay
rı tarife düzenlemektense, «Beher yıl için 75 Türk 
Lirası» denilmesinde daha açık yarar vardır. Böyle 
bir düzenlemeye gerek duyulmuyorsa, uygulamaya 
açıklık kazandırmak için Bakanlık bu konuda bilgi 
vermelidir. 

Ayrıca, Hükümetin dikkatini bir başka noktaya 
çekmek isterim. 
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Değerli milletvekilleri, pasaport sürelerinin beş 
yıla çıkarılmasına ilişkin tasarı Komisyonca geri alın
mıştı. O tasarıdaki düzenleme bu yasa ile çok yakın 
ilgilidir. Şayet, işçi eş ve çocuğuna daha kısa bir sü
re istemediği takdirde, beş yıllık pasaport verilir ve
ya uzatılır esprisi konulmadığı sürece, otomatik beş 
yılın kabulü açık bir zammı öngörmektedir. Yani, 
işçi ister istemez 75 Türk Lirası pasaport harcı öde
mek durumundadır. Bu nedenle, Hükümet bu ko
laylığı da yapmamalıdır; bu, gizli bir zam olur. 

Değerli milletvekilleri, maddenin 3 ncü bendin
de süre uzatımları ile ilgili aynı gizli zammı bünye-, 
sinde taşımaktadır. 

2 nci maddeye gelince: 2 nci madde, 492 sayılı 
Yasanın 86 nci maddesini değiştirmektedir. Madde
nin aslı şöyledir: «Aşağıda yazılı kişiler pasaport 
(memleket dışında konsoloslarca müddetin uzatılma
sı işlemleri hariç) ve vize harçlarından muaftır. 

a) Çalışmalar: «Çalışmak üzere yabancı memle
ketlere giden işçiler..» ve diğer kesimlere geçiyor. 

Şimdi, değişiklik istemi ile ne yapılıyor? İki yıl
lık süre saklı tutularak, diğer yıllar harca bağlanı
yor. Çünkü, pasaport, süreleri beş yıla uzatabilmek
tedir diğer bir yasa ile. Böylece harç yönünden iki 
sınırlama yasada saklı tutuluyor. Birinci sınırlama, 
memleket dışındaki süre uzatımları kaç yıl olursa 
olsun harçtan muaf değildir. İkinci sınırlama, «İki 
yılı aşkın sürelerde tarife karşılığı harca tabidir» ,de-
niliyor. 

Görüldüğü gibi hiç bir indirim genel gerekçede 
yer aldığı biçimde ihtiyacı karşılamamaktadır üste
lik. 

Değerli milletvekilleri, bu açıklamalarımız göste
riyor ki; bu tasarı, yurt dışındaki işçilerin sorunları
na Hükümetin ne kadar önem verdiğini ve onlar 
için hiç bir ciddî ve köklü önerilerinin bulunmadı
ğını belgelemektedir. Bu yasada değişiklik öneriyo
ruz. İşçilerimizi, Türkiye'deki bozuk düzenin ege
men tepelerini beslemek için bir araç olarak gör
müyoruz. Onların ülke ekonomisine yaptığı katkının 
bir küçük karşılığı da olsa, işçilerin pasaport harç
larında bir ödeme yapılmasının kaldırılmasını ve sü
re uzatımlarında da bu ilkenin uygulanmasını isti
yoruz. Bütün bunlara karşın tasarıya olumlu oy kul
lanacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Enver Akova, 

buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ENVER AKOVA (Si
vas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

492 sayılı Kanunun bir maddesine bağlı olarak 
göstergenin değiştirilmesi, geçici bir maddenin ve bir 
ayrı maddenin değiştirilmesi için Hükümet tasarısı
nın görüşülmesi üzerine, Adalet Partisinin görüşü
nü arz etmek için yüksek huzurlarınızda bulunmak
tayım. 

Değerli arkadaşlarım; üç ana hususu ihtiva eden 
kanun tasarısında, Sayın Halk Partisine mensup 
sözcüsü tarafından, «Herhangi bir yenilik, yabancı 
devletlerde çalışan işçilerin lehine bir değişiklik ge
tirilmemekte» deniliyor ise de, Adalet Partisi Grup 
Sözcüsü olarak bu değerli arkadaşıma katılamıya-
cağımı açıkça beyan etmek isterim. 

Tasarı gayet açık olarak anahatları tespit etmiş
tir. Tasarıyı üç bölümde incelemek mümkündür. Bi
rincisi: Daha önceki kanunda olduğu gibi yabancı 
devletlerde çalışan işçilerimize iki senelik bir muafi
yet bu tasarıda saklıdır. 

Yalnız, daha önceki tasarıda geçtiği gibi üç se
nelik süre, dört senelik süre ve beş senelik süre 492 
sayılı Kanunda yoktu. Bu kanunda, işçilerimizin le
hine birer senelik bir artış sağlanmak suretiyle 3-4 
ve 5 yıllık pasaport öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; daha önceki pasaport harç
ları 82,5 lira iken, bu tasarıda Hükümetimiz bu 
miktarı 75 liraya indirmektedir. Bundan ayrı olarak, 
gerek Türkiyede ve gerekse konsolosluklarda ve bü
yük elçiliklerde işçi kardeşlerimiz pasaportlarını tem
dit etmek isterlerse veya yeniden almak istediklerin
de illâ bir yıllık veya iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık 
gibi bir zorunluluk getirilmemektedir. Arzu ettikle
rinde işçilerimiz bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, dört 
veya beş yıllık pasaport alabilmektedirler. 

Bu durum muvacehesinde Adalet Partisi Grupu 
Sözcüsü olarak Sayın Komisyondan şu istekte bulu
nuyoruz: Daha önceki tasarı değişikliğinde olduğu 
gibi (harçlar ve süre uzatılmasıyle ilgili maddeleri 
geri aldığı gibi) bu tasarının da bundan önceki tasa
rı ile ilgili olması nedeniyle geri alınıp diğer kanun 
tasarısı ile birleştirilerek görüşülmesinde fayda gör
mekte olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Bu vesile ile Adalet Partisi Grupu adına Yüce 
Meclise saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akova. 
Tümü üzerinde Demokratik Parti Grupu adına 

Sayın Özer Ölçmen, buyurunuz efendim. 
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D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Geçen birleşimlerde de tasarı üzerinde partimi
zin görüşlerini açıklarken, yurt dışında bulunan bir 
milyona yaklaşan vatandaşımızın meselelerinin çö
zümlenmesinde getirilecek her türlü olumlu tasarı
ya, ister Hükümetten gelsin ister Meclis üyelerin
den gelsin, Demokratik Parti olarak yardımcı ola
cağımızı ve sevinçle karşılayacağımızı beyan etmiş
tik. Bu arada da konunun, sadece bir harç ve pasa
port süresi meselesi olarak ele alınmasının eksikliği
ni de belirtmiştik. 

Yurt dışındaki bir milyona yakın vatandaşımı
zın Türkiye'nin dış ticaret dengesini bugüne kadar 
ayakta tutmuş olan döviz rezervleri ile ekonomimize 
büyük katkıda bulunmuş olan bu vatandaşlarımızın 
çocuklarının okutulmasından tutunuz da, dinî hiz
metlerine, pasaport hizmetlerinden tutunuz da güm
rük muamelelerinde uğradıkları zoruklara, ulaşım 
zorluklarına varana kadar yüzlerce problemi olduğu, 
her hükümet tarafından, her siyasî parti yöneticisi 
tarafından ifade edilmişse de, bugüne kadar maale
sef bu konuda olumlu ve yeterli bir çalışma yapıla
mamıştır. Biz sürenin 5 yıla çıkarılmasını memnuni
yetle karşılıyoruz. Ama asıl problem, burada yaptı
ğımız, Hükümetin getirdiği bu formaliter değişiklik 
midir, yoksa o vatandaşlarımızın, orada hakikaten 5 
sene kalmalarını temin edebilecek olan, anlaşmaları 
pekiştirme kmidir? Konunun bu noktasına dikkatle
rinizi çekerek, Hükümetin asıl bu konuda çalışmalar 
yapması gerektiğine işaret etmek istiyorum. 

Ortak Pazar ülkeleri ile yapılmış olan katma pro
tokol anlaşmaları ve Ankara Anlaşması ile bu yılın 
başından geçerli olmak üzere, işçilerimizin Ortak Pa
zar ülkelerinde serbest dolaşımının başlaması gere
kiyordu. Yani Türk işçilerinin Almanya'ya olsun, 
Fransa'ya olsun, Belçika'ya ve diğer AET ülkelerine 
serbestçe girebilme yetkisine sahip olmaları gerek
mekteydi. Maalesef, Katma Protokolün bu maddesi 
Hükümetimiz tarafından yürürlüğe konulamamıştır 
ve hatta 650 milyon dolarlık bir borç alabilmek için 
bir yeni malî protokol imzalama çabalarında olan 
sayın Demirel Hükümeti, bu parayı alabilmek için 
Katma Protokolle tescil edilmiş olan bu hakkımız
dan dahi feragat edecek bir tavizkâr tutumun içine 
girmiştir. Ne çıkar buraya 5 yıllık pasaport süresi 
koymuşsunuz; Ortak Pazarın hükümlerini yürütüp 
de, serbest dolaşımı sağlayamadıktan sonra? Alman 
Hükümeti istemedikten sonra, isterseniz 5 senelik de

ğil, 25 senelik pasaport veriniz. Adam tutup benim 
işçimi kulağından, sınır dışına çıkardıktan sonra si
zin vereceğiniz pasaportun, 2 seneden 5 seneye çıka
rılması ne işe yarayacaktır? Sayın Hükümetten -
haftalardır Meclise uğramayan, sadece bir sayın ba
kanı vasıtasıyle burada kendini temsil eden Hükü
metten - asıl bu soruların karşılığını, bu soruların çö
zümü konusunda neler düşündüğünü, ne gibi girişim
lerde bulunduğunu öğrenmek isterdik. 

İstanbul'da AET toplantıları yapılıyor. Türkiye' 
nin haklı taviz isteklerinin hiç birisinin kabul edil
meyeceği beyan ediliyor. Yunanistan'ın ise, zaten 
çok önceden tanınmış haklarına ilâveten, tam üye
lik için her türlü tavizin verileceği söyleniyor. Bir 
Yunan işçisi istediği zaman Almanya'sına da, Fran
sa'sına da giderek çalışacaktır. Fakat bir Türk işçi
si, kılığına, kıyafetine bakılarak, belki de sınırdan, 
belki de havaalanından Türkiye'ye geri yollanacak
tır. Ne olmuş yani, 5 seneye uzatmışsak pasaportları; 
pasaport harcını da 82,5 liradan 75 liraya düşürüp 
7,5 lira indirmişsek? Bunun bir övünç vasıtası ola
rak burada gelip, bir Hükümet tasarısı olarak savun
mak ve ondan sonra da dışarıya verilen, işin tefer
ruatını bilmeyen kamuoyuna ve bir milyon Avrupa-
daki vatandaşımıza, onlara kolaylık getirmiş gibi 
övünmek, bence gerçekçi ve dürüst bir politikanın 
gereği olmamak gerekir. 

Biz burada Hükümetten, bu konuda yaptığı vaat
lere ilişkin tasarılarını beklemekteyiz. Gümrük me
selelerinin kolaylaştırılmasından tutunuz, yüzbinler-
ce Türk yavrusunun, Türk öğretmeninden mahrum 
olarak, okulsuz, perişan durumlarından tutunuz da; 
bunların yurda geliş gidişlerinde uğradıkları haka
retler ve paralarıyle uğradıkları, mağdur oldukları 
durumlardan tutunuz da, dinî farizelerin ve vecibe
lerin yerine getirilmesi için gerekli din adamlarımı
zın gönderilmesinden tutunuzda; dövizlerinin bura
da, alın teri ile biriktirdikleri ve bir an evvel ülke 
kalkınmasına katkıda bulunmak için, arzu içinde 
yanıp tutuşdukları dövizlerinin burada, yabancı çik
let şirketlerinin patentlerine çarçur edilmesinden tu
tunuz da; yüzlerce mesele hakkında Hükümeti bu
rada daha ciddî bir şekilde bilgi vermeye ve düşün
düğü tasarıları, vaat ettiği tasarıları hakkında bilgi 
vermeye davet etmek istiyoruz. 

Bugüne kadar, maalesef sadece Dışişleri Bakanlı
ğımızın memurları vasıtasıyle ve çok müşkül şartlar
da yürütülmüş olan işçi münasebetlerimizin düzen
lenmesi hakkında Hükümetin ne düşündüğünü öğ-
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renmek istiyoruz. Belki, pasaport süresini 2 yıldan 
5 yıla çıkarmak bir kolaylık getirecektir. Ama, o 
vatandaşlarımızın konsolosluk ve sefaret kapıların
da, iş günlerinden ve saatlerinden kaybederek, kilo
metrelerce uzaktan para harcayıp, mesai zamanları
nı harcayıp geldikleri konsolosluk kapılarından uğ
radıkları hakaretamiz muamelelerin nasıl önlenece
ği hususunda Hükümetimizin ne düşündüğünü öğ
renmek istiyoruz. 

Yeni bir «Yurt Dışındaki İşçiler Bakanlığı» mı 
kurmak gerekmektedir? İcabında ufak tefek işler 
için dahi bir bakanlık kurma ve yaratma eğiliminde 
olan hükümetlerin, sayıları bir milyonu aşkın olan 
vatandaşlarımızın sorunları hakkında da, hiç olmaz
sa bakanlık seviyesine yakın bir teşekkülü bugüne 
kadar amade kılmış olmalarını beklerdik, muhakkak 
bir bakanlık olmasa dahi.. 

Ne olacaktır bu beş seneye çıkarılsa?. Bir milyon 
kişinin işini üç beş tane hariciye memuruna baktırt-
makla bu meselelerin çözümlenebileceğini zanneden
ler, gerçekçilikle bağdaşmadıklarını görmek zorun
dadırlar. 

İşçilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, sadece bu 
pasaport işlemleri için değil, işçilerimizin her türlü 
meselelerine cevap verecek, Türk Devletinin müş
fik elinin onları orada yalnız bırakmadığını hissetti
recek teşkilâtlara ihtiyaçları vardır. Yoksa burada 
«82,50 lirayı 75 liraya indirdik» diyerek meselelerini 
çözeceklerini zannedenler, bir milyon insanı hayal kı
rıklığına uğratmaktan öteye fazla bir iş yapmış ol
mayacaklardır. 

Biz bunu bir başlangıç olarak kabul etmek isti
yoruz ve iyi niyetle, bundan sonra gelecek müspet 
adımları bekliyoruz. Bu müspet adımlar için uyarıcı, 
yol gösterici muhalefet görevini yapmaya devam ede
ceğiz. Ümidimiz, Hükümetin daha müşahhas, daha 
konkre teklifler ve tasarılarla buraya gelmesi ve bir 
milyon vatandaşımızın hakkını koruyacak bir tutum 
içine girmesidir. 

Bu düşünce içinde tasarıya müspet rey vereceği
mizi belirtir, Demokratik Parti Grupu adına saygı
lar arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına sayın 

Talât Oğuz, buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan 492 sayılı Harçlar Kanunu

nun değişikliği ile ilgili tasarı üzerinde, Cumhuriyet

çi Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun kısa süre
cek görüşlerini arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; politikada daima gerçekleri 
ifade etmek, halktan yana, işçilerden yana olan gö
rüşleri savunmak, toplumda daima savunulması ica-
beden bir mesele olarak telâkki edilmesi gerekir. 

Milliyetçi Partiler topluluğu Hükümeti kuruldu
ğu, güvenoyu aldığı günden itibaren bugüne kadar 
gerek sosyal adaletten, sosyal güvenlikten yana olan 
Anayasanın esprisi içerisinde birçok kararlar almış, 
işçilerden yana almış olduğa birçok kararları yasa
lara dönüştürmek sureti ile Yüce Parlamentonun hu
zuruna sevk etmek imkânını haiz olan bir duruma 
girmiş bulunmaktadır. 

Nitekim, ezcümle, bir müddet evvel, «Yabancı 
ülkelerde çalışan işçilerimizin askerlik müddetlerinin 
29 yaşa kadar ertelenmesi» ni öngören tasarı Yüce 
Parlamento tarafından kabul edilmiş ve yasal bir 
duruma gelmiştir. 

Yine buna inzimamen doğrudan doğruya «Ya
bancı memleketlerde çalışan işçilerimizin gümrük 
muafiyeti» ile ilgili tasarı yine Meclislerden geçmek 
suretiyle kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Gündemde gerek pasaportla gerekse harçlarla il
gili yasa tasan ve teklifleri beklemekte ve görüşme 
konusunu teşkil etmektedir. 

Şu halde, işçilerden yana, vatandaşlardan yana 
birçok kararlar alınmış ve bu kararlar yasalara dö
nüşmek sureti ile kamuoyuna, işçilere, vatandaşlara 
mal olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının yeni hüküm 
getirmediği doğru değildir. Görüşülmekte olan ta
san, diğer arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, yaban
cı işçiler lehine hükümler getirmiş bulunmaktadır. 
Yabancı ülkelerde 1,5 milyonu aşkın işçilerimiz ça
lışmaktadır. Bunların memleketin iktisadî hayatı üze
rine olan katkılarının, döviz rezervleri bakımından, 
dış ticaret dengesinin temini bakımından katkılarının 
inkâr edilmesine imkân ve ihtimal yoktur. Bu bakım
dan, pasaport müddetleri bu tasarıda 2 yıldan 5 yıla 
kadar çıkarılmıştır. Harçlar 82,5 liradan 75 liraya 
indirilmiştir. Bu müddetler 2 sene ve 5 sene arasın
da oynamak suretiyle, 3 senede, 4 senede, 5 senedeki 
müddetleri temin etmek suretiyle gerekli kolaylıklar 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupu 
olarak yasayı benimsemekteyiz. Yasaya müspet oy 
kullanacağız. 

Saygılarırm sunarını. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye yok
tur. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tarifenin 
değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, değişik 86 ncı 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 
(6) sayılı tarifenin 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 
değişik I nci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

I - Pasaport harçları : 

1. — Umuma mahsus münferit ve müşterek pasa
portlar (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil): 

(TL.) 

3 ay için olanlar . 500 
6 ay için olanlar 750 
1 yıl için olanlar 1 000 
1 yıldan fazla süreli olanlar 1 500 

Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, pasa
portta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. 

Süre uzatıldığı takdirde, Konsolosluklarda yapı
lan süre uzatmaları dahil, uzatılan sürenin karşılığı 
olan harç aynen alınır. Ancak öğretmen ve öğrenci
lerden kurulu gruplara ait ortak pasaportlar ile bu 
pasaport sürelerinin uzatılması halinde pasaportta 
kayıtlı her kişi için bu harem yarısı alınır. 

2. — Yurt dışındaki işçilerle, bunların eş ve ço
cuklarına ait pasaportlar : 

(TL.) 

1 yıl için olanlar 75 
2 yıl için olanlar 150 
3 yıl için olanlar 225 
4 yıl için olanlar 300 
5 yıl için olanlar 375 
Süre uzatımları için de aynı tutarda harç alınır. 

3. — Tedavi ve öğrenim amacıyle yurt dışına gi
deceklere, sarı basın kartı hamillerine ve münhasıran 
Kıbrıs'a seyahat edeceklere ait olan pasaportlar : 

(TL.) 

3 ay için olanlar 55 
6 ay için olanlar 105 
1 yıl için olanlar 165 
1 yıldan fazla süreli olanlar , 310 
Süre uzatımları için de aynı tutarda harç alınır. 
4. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü 

maddesinin son fıkrası gereğince verilen ve yalnız 
Türkiye'ye dönüş için geçerli olan pasaportlarla aynı 
Kanunun 18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara 
mahsus damgalı pasaportlar (250 TL.) 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında buyurun 
Sayın Sanlı, grup adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ SANLI (Burdur) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tümü üzerinde açıklamalarda bulunurken bu 
gizli zam, sanıyorum yeterliğince açıklığa kavuşma
dı; bunun için 1 nci maddeyi bent bent tahlil et
mekte yarar görüyorum. 

Şimdi, 1 nci maddenin 1 nci bendinde, süre uza-
tımlarıyle ilgili bir kural getiriliyor; bu kuralı aynen 
okuyorum. 

«Süre uzatıldığı takdirde, konsolosluklarda yapı
lan süre uzatımları dahil, uzatılan sürenin karşılığı 
olan harç aynen alınır.» 

Eski yasada bu, «Süre uzatımının karşılığı olan ta
rifenin yarısı kadar alınır.» biçimindeydi. Yani 1 yıl 
için pasaport harcı 1 500 lira ise, 1 yıl süre uzatımı 
halinde 750 lira harç ödenirdi. Şimdi bu süre uzatım-
larıyle ilgili kural aynı tarifeye bağlanınca, aslında 
% 100 lük bir zam oluyor. Gizli zamdan kastımız 
bu idi. 

Bu gizli zam, 2 nci bentte işçiler ve bunların eş 
ve çocukları için de yer almıştır. Aynen okuyorum: 
«Süre uzatımları için de aynı tutarda harç alınır». 
Burada da görülüyor ki, eskiden süre uzatımlarıyle 
ilgili harçlar % 50 iken, şimdi % 100 artırılmış olu
yor. 

3 ncü bentte gene aynı kural işletilmiştir: «Süre 
uzatımları için de aynı tutarda harç alınır.» 

Görülüyor ki, bu gizli zamla her üç kategorideki 
pasaportlarda süre uzatımlarıyle ilgili % 100 lük 
zam öngörülmektedir. 

Bir ikinci husus, madde üzerinde biraz önce be
lirttiğimiz gibi, yurt dışındaki işçilere; 1 yıl için 75, 
2 yıl için 150, 3 yıl için 225, yanii beher yılı 75 lira
dan olmak üzere, 5 yılla çarptığımız zaman 375 
(liralık bir ödeme getiriyor. Halbuki 2 nci maddede, 
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86 ncı maddede, yapılmak istenen bir değişiklik, «Yal
nız iki yıllık süre (için» bir muafiyet öngörüyordu. 
Peki iki yıl muafiyet öngörüyorsa, bir yurttaş 5 yıl
lık pasaport aldığı zaman, bu durumda kaç lira öde
yecektir? Tarifeye bakıyoruz; 5 yıl için alanlar 375 
lira; 1 yâ için olanlar 75 lira. İki yılı muaf olan bir 
pasaportun bakiye üç yılının harca tabi olması lâzım. 
0 zaman da bu kalemim üçüncü yıla kadar işletil
mesi lâzım. Yarın uygulamada yanlış ' tatbikata 
meydan verebilir. Bu bakımdan Bakanlığın bu mad
deyi izah etmesi veya bizim verdiğimiz değiştirge 
önergesini kabul etmesi gerekir ki, bununla daha 
pratik -bir çözüm bulmuş olacaktır.' Bugün İçin 7,5 
liralık bir indirimlin ve süre uzatımlarında da 3,5 
liralık bir indirimin malî portesi önemsenmeyecek 
kadar lazdır. 7,5 liralık bir indirim işçiler için yara-
tıtonış önemli bir imkân değildir ve bu tasarının espri
sinin buna dayandırılması çok yanlıştır. Bu açıdan, 
bu 7,5 lirayı işçilerden almasak ne çıkar? Daha dün 
muafiyetlerle ve vergi yasalarında değişikliklerle il
gili iki tane yasa kabul ettik. Biraz önce Demokratik 
Parti Grup Sözcüsünün belirttiği gibi, Türk ekono
misinin dış ticaret dengesini, açıklarını yıllardır ya
bancı ülkelerde çalışan işçilerimizin sağladığı döviz-
leıte koruduğumuz işçilere 7,5 liralık bir indirimi 
önemli bir imkân sağlamış gibi sunuyoruz. Halbu
ki işçi ve eş ve çocuklarından 7,5 lirayı indirdik de
mektense, bunlardan harç alınmaz dernek daha 
doğru olsa gerekir. Bu nedenle hem bu maddenin 
işletilmesi, hem yasayı gerekçede dayandığı espriye 
oturtmak bakımından bu husus yararlı olacaktır. 

Gene 1 nci madde ile bağlantılı olan 2 nci mad
de vardır ki, 1 nci maddenin müzakereslinde be-
iirtaıekte fayda vardır. 2 nci maddede iki şey saklı 
tutuluyor demiştik. 86 ncı maddenin (a) bendine, 
yalnız iki yıllık süre için ibaresii ekleniyor. Bu su
retle 5 yıllık pasaport alan bir işçi, iki yıl için harç 
'ödemeyecek, üç yıl için harç ödeyecek. Bunun dı
şında 86 ncı maddede saklı tutulan bir husus var ve 
onun da kaldırılması gerekir. Eğer Komisyon bu 
değiştirge önergesiyle 86 ncı maddeyi değiştiren bün
yeyi, yani yalbancı ülkelerde konsolosluklarca ya
pılacak süre uzatımlarıyla ilgili harcı kaldırım - ki 
onlar harca tabidir - onu da kaldırmış lOİursa madde 
işledik kazanacaktır. O zaman, 2 nci madde ile 
1 nci maddede yapılacak değişiklik bir bütünlük ta
şır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Basan, grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akova. 
A. P. GRUPU ADINA ENVER AKOVA (Si

vas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1 nci maddede 3 husus ele alınmaktadır; 1 nci 

paragrafta «umuma mahsus olan pasaporüiarın harç
ları» yer almaktadır. Nedir bu kademe? 6 sayılı ta
rifeye baktığımız zaman, Sayın Halk Partisi Sözcü
sü arkadaşımızın değindiği «kapalı» olup olma
dığı ve 2 hususun açıklığa nasıl kavuşacağı mesele
sini, tahmin ediyorum, tarifeden takip edersek, da
ha iyi anlamış oluruz. 

Pasaport ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Ba
kanlığı tasdik harçları, pasaport harçları; 29.7.1970 
tarihli 1318 sayılı Kanun; 

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: 
3 ay için olanlar, 500 Türk lirası; 6 ay için olanlar 
750 Türk Lirası; 1 yıl için olanlar 1 000 Türk Lirası; 
1 yıldan faza! süreli olanlar için 1 500 Türk Lirası. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Hükümeti
mizin getirmiş olduğu ve işçilerimizin ve umumun 
lehine olan iki maddelik kanun değişikliğinde ger
çek bir kolaylık vardır. Yabancı devletlerde bulu
nan bir milyona yakın işçimize yardımcı olmak; on
ların yanında olmak için bu kanun tasarısı getiril
miştir; onlar için hazırlanmış, onlar için getirilmiş -̂
tir Yüce Heyetimize. Biz en iyisini, en kolayını 
bulmak çin burada fikir beyanında bulunuyor, onla
rın lehine olanını arıyoruz., 

Değerli arkadaişlarım 1 nci paragrafta herhangi 
bir değişiklik yoktur. 3 ay için alınan bir pasaporttan, 
müddeti bittikten sonra aynı harç alınacaktır. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Eskiden yarı yarıya 
idi. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Hayır efendim. 
Bir yıl için alınan pasaport için tekrar müracaat 

edildiği takdirde, aynı harç alınacaktır. 2 yıl için 
işçilerimizin lehine bir hüküm var. Nedir bu hüküm? 
İki yıl muaflık tanınmaktadır. Buradan 'bir işçi ar
kadaşımız pasaport almak istediği zaman, Sivas Va
lililiğine veyahut da İstanbul Valiliğine müracaat edip, 
Birinci Şubeye gönderildiği zaman, ilk anda harç 
için eğer 75 Türk Lirası verdi ise ve eğer bu geçerli
lik 2 yıl için ise şu kadar verilecektir, bir yıl için 
ise şu kadar 'Verilecektir. Nedir bir de onu takip ede
lim. Daha önce bu miktar, işçilerimizden 82,5» lira 
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alarak alınmakta idi. Şimdi bunu kademeli olarak 
kanun tasarısından takip edelim.-

Yurt dışındaki işçilere, bunların eş ve çocukları
na ait pasaportlar için; 1 yıl için olanlar 75 Türk 
Lirası vereceklerdir. Bu bir şahsın cebine girmiyor, 
bu konsolosluğun cebine girmiyor, bu Türk Mille
tinin Hazinesine, kasasına giriyor. 75 Türk Lirası 
bir yıl için çok mudur muhterem arkadaşlar? Bura
da gerçekçi olmak lâzım; 75 Türk Lirasını bir işçi 
kardeşimiz ödemeyecek durumda mıdır? Devlet, 
Hükümet bir yıl için 75 Türk Lirası istiyor. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — 7,5 İra indirmek, 
alay etmek demektir, 

ENVER AKOVA (Devamla) — Beyefendi mü
saade buyurun, ben sizi dinledim, süz de foeni din
lemek mecburiyetindesiniz, ben burada görüşleri
mi arz ediyorum ve bir gerçeği ortaya koymak iş
itiyorum. 

sBAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
Sayın Tığlı, 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bir yıl için olan
lar 75 Türk Lirası, 2 yıl için olanlar 150 Türk Lirası. 
Kademeli bir artış var burada; bir yıl için 75, iki 
yıl için 150 Türk Lirası 75 Türk Lirası artırılmış olu
yor iki yıl için. Değerli arkadaşım «kapalı bir ifade 
var burada» dedi; kapalı bir ifade yok, açıklık var. 
Bundan önceki 1318 sayılı Kanunda bu kademeli 
sistem yok idi, Hükümetimiz işçilerimizin lehine bu 
kademeli sistemi, açıkça getirmektedir. 3 yıl için 
olanlar 225 Türk Lirası ödeyeceklerdir. 3 yıllık pa
saport almak istediği takdirde -konsolosluğumuza 
veyahut da emniyet müdürlüğüne müracaat eden bir 
işçi kardeşimiz - her yılı için 75 Türk Lirası artırıl
mak suretiyle, her sene için 75 Türk Lirası, 225 Türk 
Lirası ödeyecektir. 4 yıl için olanlar 300 Türk Li
rası ki, 75 liralık bir artış var burada. 5 yıl için 
olanlar 375 Türk Lirası, yine 75 liralık bir harç artı
şı var burada. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin fou ikinci bölü
münde herhangi bir kapalı sistem yoktur. Gerçek
çilik ve işçilerimizin lehine bir kolaylık vardır. Şu
nu arz etmek istiyorum: Büyük vilâyetlerimize giden
ler gayet iyi bilirler, istanbul vilâyetine gidiniz 
Birinci Şubede kuyruk halinde 'bekleyen, pasaport al
mak için, binlerce vatandaşımız vardır. 12 nci 13 
ncü sırada olan Kayseri veya Sivas vilâyetinde pa
saport almak için binlerce vatandaşımız kuyrukta 
bekliyor. 

2 yıl için değil, eğer işçi arkadaşımız 5 yıl geçer
liliğini korumak üzere bir pasaport almak isterse, - ki 
bu getirilen yeni kanun tasarısında 5 yıl öngörülmek
tedir - 5 yıllık harcın ne kadar olduğu da açıkça bir 
kanun maddesi halinde tedvin edilmiştir ve bu husus 
bir kanun maddesi hailine getirilmektedir, 

Budan önceki 1318 sayılı Kanunda bu sarahat, bu 
açıklık yoktu. 

ALİ SANLI (Burdur) — Aynen, aynen, hüküm 
sarih. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Yoktu efendim, 
yok. 

Bir husus daha var, getirilen ayrı bir yenilik şu
dur: 

Yabancı devletlerde çalışan, meselâ Fransa'da çalı
şan bir işçimiz, Hollanda'da, Almanya'da çalışan bir 
işçimiz, değişik kurlara tabi tutulan bir sisteme göre 
para ödemekte idi. Bu yeni getirilen kanun tasarı
sında, sabit tutulacak esas bir kura göre harçlar tan
zim edilecektir. Konsolosluk bir şüpheye düşüp, ben 
bu işçiden markın karşılığında ne kadar Türk parası 
alacağım, yahut da ne kadar Türk parasının karşılı-
ğînda mark alacağım demeyecektir. Avusturya'da 
konsolosluğumuza veyahut da sefaretimize müracaat 
eden bir işçimiz, 1 şilingin karşılığında ne kadar Türk 
parası ödenecektir diye herhangi bir tereddüte düş
meyecektir. 

Eğer, Yüce Heyetiniz bu kanun maddesini aynen 
kabul ederse, tahmin ediyorum değil, gerçek olarak 
söylüyorum, işçilerimizin lehine büyük genişlikler 
ve büyük faydalar getirilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususa da değinmek isti
yorum: 

İşçilerimizin sadece ihtiyaçları bu iki madde ile 
bitirilecek midir? Hayır. İşçilerimizin, Türkiyemize 
giriş ve çıkışlarında her türlü kolaylık yapılmakta 
v-3 yapılması da gerekir. Bugün Trakya bölgesinde, 

| Kapıkule'de işçilerimiz, Bulgaristan topraklarında 
kuyruk olmak suretiyle sıra beklemektedirler. Bun
lar için bir kolaylık getirilecektir; ama burası yeri 
doğil onun. Onun yeri, Gümrük Kanununda gereken 
değişikliktir. Ayrıca, Hükümetin getireceği bir yeni
lik daha var ve şüphesiz bir kanun halinde getirile
cektir; oradaki dinî ihtiyaçları gidermek için bura
dan din görevlileri, din adamları gönderilecektir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen ve 
işçilerimizin, orada dinî ihtiyaçlarını gidermek için, 
Mübarek Ramazan ayında, Ramazan ayının dışında 
her konsoloslukta ve sefarette ayrıca çalışan din 
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adamları, din görevlileri mevcuttur. Ama, belki bun
lar yeterli değildir, sayılarının artırılması gerekir. 
Hıristiyanlık propagandası karşısında din adamları
mız, lâzım gelen İslâm dininin esaslarım, gerçeklerini, 
itikat-meselelerini, elbette işçilerimize bulundukları 
yerlerde anlatacaklardır ve bu Hükümetimizin bir 
görevidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de öğretmen mese
lesine değinmek istiyorum. 

İsçilerimizin yabancı devletteki yavrularını Hıris
tiyanlık propagandasından kurtarmak için Hükümet 
öğretmen göndermektedir. Ben, bunu takip ettmı, 
yakın bir zamanda, üç bölümde olmak üzere büyük 
bir miktarda öğretmen gönderilecektir. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Görüştüğümüz 
kanunla ne ilgisi var bu konuşmaların? 

ENVER AKOVA (Devamla) — Dün, bugün, ya
rın Millî Eğitim Bakanlığında mülakat yapılmakta
dır, yapılacaktır; ama bu çok az. Bunlarla ilgili ola
rak Hükümetin getireceği gerekli kanun' değişikliği
ne Yüce Heyetiniz, elbette önem verecektir. 

Adalet Partisinin Grup sözcüsü olarak şunu arz 
etmek istiyorum: Kanunda açıklık vardır, gizlilik yok
tur. Alınacak harçlarla ilgili olarak, bir yıldan beş yıla 
kadar, işçilerimizin lehine kademeli bir sistem geti
rilmiştir. Bu madde açıktır, gerçektir. 

Adalet Partisi olarak, bu maddeyi aynen benimsi
yor, Yüce Heyete saygılarımızı sunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Şahsı adına Sayın Sabri Tığlı, buyurun efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; görüştüğümüz kanunun 1 nci 
maddesinin iki önemli tarafı vardır; bu maddeyle iki 
önemli husus getirilmek istenmektedir. 

Birisi, dış ülkelere turist olarak giden, ticaret için 
giden; yani kendi iradesiyle dış ülkelere giden vatan
daşlarımızın ne şekilde pasaport harcı ödemeleri gerek
tiğini tespit eden ve Hazineye gelir temin eden husus
tur. 

Bu hususta istenildiği kadar harç konulabilir. 
Çünkü, vatandaş eğer ticaret için yurt dışına gidiyor
sa, zaten o ödediği pasaport harcını masrafına koya
caktır. Turist olarak gidiyorsa zaten bütçesinden onu 
ayırmış ve hesabını yapmıştır; o sarf edeceği para
dır. 

Bunların harçları yükseltilebilir, fazlalaştırılabilir; 
ama ikinci önemli husus, bir de dış ülkelere kendi ira
desi dışında, kendi elinde olmayan sebeplerle gidiş

tir. Bir hastalık sebebiyle orada tedavi olması gerekir; 
o bakımdan raporla gider, kararla gider. 

İkincisi, Türkiye'de iş bulamadığı için gitme mec
buriyeti vardır. Elinde değildir gitmemek; bunlar 
mecburî gidişlerdir. Bu mecburî gidişlerde, aslında bu 
vatandaşlardan pasaport harcı almamak gerekir. 

Bu Meclis, son birkaç gün içinde, Türkiye'de tica
ret yapan, esnaflık yapan büyük vatandaş topluluk
larına çok büyük vergi muafiyetleri getirdi. Rakam
larını burada tespit ettik. Yıllardan beri, elinde olma
yan sebeplerle dışarıya gidip, orada çalışarak,' bu 
memleketin - hepimizin ittifak ettiği - dış ödeme den
gesini ayakta tutan, orada kazandığını buraya gön
deren vatandaşlarımızdan bir de giderken harç alı
yoruz ve üstelik, indirim yapıyoruz diye bu harcı da 
yükseltiyoruz. 

Bir senelik pasaport harcını 82,50 liradan 75 lira
ya düşürmek, bir Samsun sigarası fiyatında ikram 
yapmak, her şeyden evvel bu vatandaşlarımızla biraz 
da alay etmektir. 

Bu Meclis, böyle küçük bir rakamı düşünmemeli
dir. Bu Meclisten, dış ülkelerde çalışan işçilerimiz 
için karar çıkacaksa, o zaman onların bu ülkeye te
min ettikleri büyük faydalar gözönüne alınarak, 
pasaport harcı tamamen işçilerimizden kaldırılma
lıdır. 

Benim Yüce Meclisten istirhamım budur. Buna 
ait bir değişiklik önergemiz de vardır; itibar edece
ğinizi, rey vereceğinizi ümit ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum:. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin 2 nci bendinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ederiz. 
Burdur Bolu 

Ali Sanlı Abdi Özkök 
Afyon Karahisar Kastamonu 

Şükrü Yüzbaşıoğlu Sabri Tığlı 
Sakarya İstanbul 

Hayrettin Uysal İlhami Sancar 
İzmir 

Süleyman Genç 

«2. Yurt dışındaki işçilerle, bunların eş ve ço
cuklarına ait pasaportlarından harç alınmaz. Süre 
uzatımlarında da bu kural uygulanır.» 

BAŞKAN —- önerge üzerinde Komisyon?., 
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PLAN KOMİSYONU ADINA TURGUT YÜCEL 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan; 

Bu kanunla getirilmek istenen esas amaç, bu ikin
ci maddede gösterilen harçlar değildir. Evvelâ onu 
belirtmekte yarar var. Burada esas problem, yani işçi
lerin tümünün şikâyetini mucip olan mesele, süre 
uzatımı ile alâkalıdır. O sebeple, kanunun esas amacı, 
yurt dışına çıkan işçilere tanınmış olan sürenin uza
tılması ve beş yıla kadar (Bir defada) pasaport verme 
imkânını getirmiş olmasıdır. 

Yoksa, 1964 yılında çıkarılmış olan kanunda, 
esasen bu miktar 87,5 lira, o zaman derpiş edilmiş 
olan miktardır. Bugün, aradan bu kadar zaman geç
miş olmasına rağmen, yine 75 lira kadar gösterilen 
rakam sembolik olarak bir mana taşımaktadır. O se
beple, kanunun esas amacının, harçlar değil, genel 
şikâyete sebep olan süre uzatımiyle alâkalı olduğu
nu belirtmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU ADINA TURGUT YÜCEL 
(Gümüşhane) — Önergeye o sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden Sayın Sanlı, buyurunuz. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan; 
Komisyon sözcüsü dediler ki, bu tasarının aslın

da amacı, süre uzatımlariyle ilgili olup, pasaportlar -
daki süreyi 5 yıla çıkaran kanunla bu yasayı bütün
leştirmektir. Yani, bir diğer yasa ile pasaport süre
lerini 5 yıl için uzatıyoruz. 492 sayılı Harçlar Yasa
sında, bununla ilgili değişiklik, tabiî ki yapılmak ge
rekir. Aslında onunla ilgilidir. Şüphesiz bunun payı 
var; ama gerekçede ne var? Gerekçede deniyor ki 
- aynen okuyorum - : 

«Yurt dışında büyük fedakârlıklarla çalışan ve 
millî ekonomimize geniş katkıları olan işçilerimizin, 
bazı yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerle veya 
idarî kararlarla, karşılanması mümkün olan ihtiyaç 
ve dilekleri yanında, mutlaka kanun değişikliği ge
rektiren şikâyet ve ihtiyaçlarının da bulunduğu tes
pit edilmiştir». 

Ve biraz aşağıda da: «Bu şekilde, 1964 yılından 
beri uygulanan 82,5 liradan ibaret olan bir yıllık süre 
uzatım harcı bir miktar indirilmiş olmaktadır. Umu
ma mahsus bir yıllık pasaportların 1 000 lira harca 
tabi olduğu ve yurt dışına giden işçilerin ilk alacak
ları pasaportların harçtan muaf bulunduğu gözönün-
de tutulunca, işçiler lehine önemli bir imkân yaratıl-

| mıştır.» diyor. Yani, yarısı da 7,5 liralık bir indirim 
dir, diyor. Açık. 

I Şimdi, Adalet Partisi sayın sözcüsü dediler ki: «Bu 
yasada, sanıldığı gibi bir zam falan yoktur». Gayet 

I açıktır: Eski metinden birinci ve ikinci fıkra aynen 
I alınmıştır. Ya eski kanunu okumadılar veya eski 
I kanunu okuyup, o fıkrayı görmediler; ben aynen 

okuyorum: «Pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı 
ayrı harç alınır. Müddet uzatıldığı takdirde, uzatı
lan süreye tekabül eden harcın yarısı alınır». 

I Hükümete de sorsalar, Komisyona da sorsalar, 
I süre uzatmaları ile ilgili harç muafiyeti yüzde yüz artı

rılmıştır. Gerek ^birinci fıkrada, gerek ikinci fıkra-
j da, gerekse üçüncü fıkrada süre uzatımları ile ilgili 
I zam yüzde yüzdür. Eski yasada, «Yarısı kadar alı-
J mr» deniyordu, şimdi «Aynen tarifedeki gibi alınır» 

diyor. Bunu Hükümet de, Komisyon da söyleyebilir. 
| Yasayı okumadan, «yapılmamıştır» demenin ânla-
I mı yoktur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ben ikinci fıkrada 
madde üzerinde konuşurken şunu söylemiştim: Sanı-

I yorum, sayın Hükümet temsilcisi de iştirak edebilir
ler, şu anda fikrini bilmiyorum ama, «Bir düzen
sizlik saklı ikinci maddenin bünyesinde» demiştim. 
Bir yıl için 75, ikinci yıl için 150; yani beher yıl için 
75 lira kademeli artırım var. Eski harç aynen tutulu
yor, fakat bir tarife karşılığı konuluyor, artırma söz 
konusu değil; 7,5 liralık indirime göre beher yılın 
karşılığı düzenlenmiş; ama 2 nci maddede, «iki yıllık 
süre muaftır» denilince, bununla bir karışıklık doğu
yor. Bu nedenle bu 2 nci madde, eğer önergemiz ka
bul edilmezse, ikinci bent, «Beher yıl için 75 lira» 
demek suretiyle daha güzel düzenlenmiş olur. 

Bunun ötesinde, işçilerden alınan 75 lira, 1 milyon 
[ işçiden, toplam olarak 75 milyon lira eder. Adalet 
i Partisi sıralarından'' «Devleti ne ile idare edeceğiz?» 

diye soran bir sayın arkadaşımızın sorusunun ceva
bı içinde saklı; 75 lira ile devlet idare etmiyoruz. Bir 
sürü yolsuzluklar getiriliyor buraya, kaç 75 milyon 
lira var içinde... Bir milyon işçiye 75 milyon İh ayı feda 
ettiğimiz zaman ekonomiye büyük yükler getirmi
yorsunuz. Hiç olrquzsa bu tasarıdaki espriye Hükü
met sadık kalsın. 

Önergemizin kabulü halinde bu maddeye işler
lik kazandırılacatır. Bu yapılmadığı takdirde, işçiler 
için muafiyete bakın, nasıl zamanında geliyor. Bir 
yıl için işçiler eskiden 82,5 lira harç veriyordu, şimdi 
75 lira verecek. Eskiden süre uzatımı için 82,5 lira-
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nm yarısı 41 lira: verecekti, şimdi ne verecek? 75 lira 
verecek süre uzatımı için. Zam bunun kendi bünyesin
de var. 

Bu nedenle, bu maddeye böyle bir işlerlik kazan-
dırırsak, yararlı olur sanıyorum. Üstelik, 2 nci mad
dede tekrar bir düzeltme gereği çıkmayacak. Bir ör
nek vereyim: Almanya'da çalışan bir işçi , pasaport 
süresinin bitimine yakın konsolosluğa başvurduğu 
takdirde, «Benim bir yıl veya beş yıl süremi uzatın» 
dediği takdirde, bu yasaya göre harçtan muaf değil
dir. Çünkü 86 ncı maddenin bünyesinde saklı olan, 
yabancı ülkelerdeki işçilerimiz için muafiyet hük 
münün saklı tutulması, burada da öngörülüyor. Bu 
nedenle, Almanya'da konsolosluğa başvuran bir işçi, 
muaf değildir. Halbuki bu maddeyi işler hale getirir
sek, o muafiyetten de faydalanacaktır. 

Önergemizin kabulü yönünde oy verirseniz, Cum
huriyet Halk Partisi adına teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 

PLAN KOMİSYONU ADINA TURGUT YÜCEL 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, bu konuda bir açık
lama yapmama müsaadenizi rica edeceğim. 

Süre uzatımı için müracaat halinde alınan ücre
tin geçen defaki miktardan fazla olduğu ifade edil
di; halbuki esas kanunda 165 liradır. Bu müracaat 
ha-'inde yarısı, 82,5 lira alınacaktır. O sebeple bura
daki rakam onun altındadır, yarısı zaten alınmıştır. 
Yani burada da gösterilebilirdi, 165 lira, 150 lira deyip, 
yansı alınacaktır, şeklinde de ifade edilebilirdi. Bura
da, yalnız yansı gösterilmiştir, o sebeple eskisinden 
fazla bir şey yoktur, daha da düşük bir rakam olarak 
ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım efendim. 

(Ali Sanlı ve 6 arkadaşının önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

1 nci maddeyi okutulmuş şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 492 sayılı Harçlar, Kanununun 1137 
sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin (a) bendi
nin sonuna, «Yalnız iki yıllık süre için» ibaresi eklen
miştir. 

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

ŞENER BATTAL (Konya) — Daha evvel veril
miş bir önergemiz olacaktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında bir Önerge
niz mi var efendim? 

ABDÜRRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Böyle bir önerge yoktur efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Geçen celsede gön

dermiştik, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dosyamızda böyle bir önerge yok
tur. 

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

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

Madde 3. —''492 sayılı Harçlar Kanununun 79 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 79. — Konsolosluk Harçları ile, Türkiye 
Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 
yaptıkları her türlü işlemler, tarifelerde yazılı harçla
rın Merkez Bankasımn tespit ve ilân etmiş olduğu 
resmî kurlar üzerinden, mahallî paraya çevrilmesi 
suretiyle Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazır
lanacak cetvellere göre, harca tabi tutulur. Döviz 
kurlarında sonradan yapılacak değişiklikler dikkate 
almmaz. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 5 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 5 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehte ve aleyhte konuş
mak isteyen sayın üye?.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, leh
te efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener Battal. 
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193 sayılı Kanun için oy kullanmayan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir efen
dim. 

Buyurun Sayın Battal, 

ŞENER BATTAL (Konya) — Değerli arkadaşla
rım, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarife
nin değişik birinci bölümünün değiştirilmesi, deği
şik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 
79 ncu maddenin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının görüşmeleri tamamlanmış bulunmakta
dır. 

İçtüzük hükümleri gereğince, bu kanun hakkın
daki kanaatimi ifade etmek üzere, huzurlarınızda söz 
almış bulunuyorum, oyumun rengini ifade bakımın
dan. 

Bu kanunu daha evvel Yüksek Meclisimizde, dışar-
da çalışan işçilere ait iyileştirici tasarıların bir deva
mı olarak kabul ediyorum. Ve o zaman ki, bir ifa
demle; yabancı ülkelerde çalışan işçilerimize Hükü
metimizin sunduğu buketlerden biridir ve son derece 
faydalıdır. Ancak, bu arada, daha evvel bir önerge
mizi Başkanlığa göndermiş idik. Sanıyorum vazife
lendirdiğimiz görevlinin yanlış dosyaya vermiş olma
sı ihtimaline binaen bu önergemizin, bu kanunun 
görüşülmesi sırasında ele alınmamış olmasından 
müteessir olduğumu bilvesile ifade etmek isterim. 

Mezkûr önergemiz, birinci çerçeve maddesinin 
bir fıkra ilâvesiyle üçüncü bendine tedavi ve öğre-

BAŞKAN — Açık oylamanın neticesini arz edi
yorum: 

3 1 . 1 2 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunda bazı değişiklikler yapılması hakkındaki Kanun 
teklifinin açık oylamasına 175 sayın üye iştirak et
miş; 165 kabul, 5 ret, 2 çekinser oy tespit edilmiştir. 

Bu duruma göre çoğunluğumuz kalmamıştır. 

nim amacı ile yurt dışına gideceklerin, sarı basın 
kartı hamillerinin ve münhasıran Kıbrıs'a seyahat 
edecekler ile Hacca ilk defa, Hac farizasını ifa etmek 
üzere gideceklerin, getirilen bu tarifeden faydalan
masını amir bulunmakta idi. 

Bu önergemizle çok ciddî, yeni bir başlangıç dev
resini başlatmış olacağımıza inanıyorduk. Şöyle ki: 
Bulgaristan'la, diğer komşu ülkelerle, pasaportlarda 
vize mecburiyetlerinin kaldırılması gibi teklifler 
üzerinde düşünülürken, Ortadoğu devletleri arasın
da Ortak Pazar kurulması gibi, Türk siyasetinin yeni 
ufuklarının açıldığı bu günlerde böylesine, Ortadoğu 
ve Müslüman kardeş devletlerle bu yakınlığı temin 
edecek, kolaylaştırıcı pasaport hükümlerinin, geti
rilmesi, tedvin edilmesi son derece faydalı olacaktı. 
İnşallah bir başka vesile ile bu kanuna ek madde 
ilâvesi için kanun teklifi getirmek suretiyle bu husu
fu telâfi etmek ümidindeyiz. 

Kanun, diğer hükümleri itibariyle son derece fay
dalıdır. Lehte oy kullanacağız. Burada söz alan arka
daşlarımız son derece olgun bir ifadeyle kanunu gö
rüşmüşlerdir. 

Hayırlı olmasını temenni ederek sözlerimi böyle
ce bitirmiş oluyorum ve lehte oy kullanacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Tasarının tümü açık oylarınıza, bundan sonraki 

birleşimde sunulacaktır. 

Yarın, 1 3 . 2 . 1976 Cuma günü saat 15.00'te yapı
lacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısından sonra toplanılmak ve gündemdeki tasarı 
ve teklifleri sırasıyle görüşmek için, Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 17.13 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK tŞLER (Devam) 
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun tekliflerine 
oyların sonucu 

verilen 

ADANA 
Hasan Ccrit 
Osman Çıtırık' 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkııl 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYON KARAHISAE 
Ali İhsan Ulubahşi 

AÖRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahh. 
Mir Bahıaıttin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmaımcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa tmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaademir 
îsmaü! Hakki Köylüoğlu 
Cevalt önder 
Ferdha Fatma öztünk 
H. Turgut Tolker 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 

450 
175 
165 

5 
. • 2 

(Çoğunluk yokıtur.) 

Geçersiz oylar : 2 
Boş oylar 1 

Oya katlim ay anılar : 273. 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Kemail Ziya öztür'k 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemail Alver 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaath 

ÇANAKKALE 

Zekiye Gülsen 
ÇORUM 

Yakup Çağlayan 
Yasin Hat i'b oğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyfcı Ereelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
HaiMt Kahraman 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
A. Orthan Seraemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkayıa 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
îtasfim GinisiDi 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet öztkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kematl Çilesiz 
Nizamettin Erknıen 
Hasan Vamılk Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal ^ 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlıı 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdat Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk . 
Metin Tüzün 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu ~ 
Alev Coşkun 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Ncccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAS 
Hal it Evliya 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Sabri Tığlı 
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K A Y S E R İ 
Tufan Doğan Avşargdl 
Cemal Cebeci 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

K I R K L A R E L İ 
T a n k u t Akal ın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Turhan Güneş 

KONYA 
Şener Ba t ta l 

İ sme t Biiyükyayıliacı 
Muzaffer Demirtaş 
M. Necati Kalaycıoğılu 
Ali KöMrudak 
öze r ö lçmen 

KÜTAHY/ı 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

İZMİR 

Süleyman Gene 
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MALATYA 
H a k k ı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Talâ t Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan!ı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

N E V Ş E H İ R 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ş. Yaşar Arıbas 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönü] 

Ferda Güley 
Senai Yazıcı 

RİZE 
0 . Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Veda t önsa l 
Hay re t t i n Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
H a y a t i Savaşçı 
F u a t Uysal 
İ r fan Y an k u t an 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 

SİNOP 
Tevfiik F i k r e t ö v e t 

S İVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Ahmet Durakoğiu 
Vahdettin Karaçorlu 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Hasam Basr i Ajkkiray 

| Abdullah Baş tü rk 

| ERZURUM 

| Selçuk Erverdi 

(Çekinserler) 

KONYA 1 İSTANBUL 
Kemâlet t ih Gökakm j Reşit Ülker 

(Geçersiz oylar) 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan. Akkoyunlu 

ANTALYA 
F a h r i özçeMk 
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T E K İ R D A Ğ 
Nihaıı l lgün 
Ömer K a h r a m a n 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
Haydan Ulusoy 

TRABZON 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

U R F A 
Halil Millî 
Abdülkadiir Öncel 
Celâl Paydaş 

VAN 
İhsan Bedirhaııoğlu . 

YOZGAT 
; İhsan Arslan 

Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Onhan Göncüoğlu 

1 Cahit Karakaş 

BURDUR 

Ali Sanlı 
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[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Melun et Can 
Erol Çevikçe 
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğhı 
Sel'âhialttin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel . 
İbrahim Elmalı (İ.) 
Rasim Hancı oğlu 
(Bşk, V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğhı 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütün er 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet Evliyagü 
Cahiit Kayra 
I. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlıu 
ibrahim Saffet Omay 
Hasan özçeılik 
Fikri PehMvanlı 
önder Sav 
îlyas Seçjkin 
SaJbalhattdn Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrruikçu 

AbdurraMm Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Alfcunkaya 
Sabit Osmata Avcı 
Ekrem. Şada Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Muıtlu Menderes 
Nah'it Menteşe (B.) 
Behûç Tozkoparan 

BALIKESİR 
ilhan Aytelkin 
Cihat Billgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan üretmen 

BlLECÎK 
Mehmet Ergül (I. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazerıcir 

BlTLlS 
Abidin tnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demür (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Emin Aear 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çan eri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyahoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hasan Kortkmazcan 
Hüdad Orai 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüıllâtdf Ensariioğikı 
Reoai Maenderoğlu 
Bahaıttin Kar&koç 
Mahmut Kepculu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülıkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Nadmi Barım 
Hasan JBuz 
Rasinı Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman (B.) 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkuz Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (I. Ü.) 
ismail Haibkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
îbr>ahliım Hortoğilu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğılu 
(Bşk. V.) 

M. Emin Turgutailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsby 
Oral Mavioğru 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ay (s.) 

amoğlu 
Bilgiç 

Bayr 

Biı-git 

Dumalıoğlu 
Çah ıı 

$ a r a 
Mankut 

aşar 

Hasan Aks 
Servet 
Sadettin 
Orhan 
Ferruh B<|>zbeyli 
İ. Fehmi 
Vahit Y 
Mustafa 
Fatma Gûjlhis 
ilhan 
Osman 
A. Doğan 
tlhami 
Cemal Suer 
ismail Hakkı 
Hüsamettin 
İhsan Tokjsarı 
Ali Topuz 
Necdet 
Halûk 
Engin Ündal 

özb ay 
özer 

Sancar 

Utf 
Ükı 
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İZMİR 
Talâ t Asal 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

K A H R A M A N MARAS 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevf'ük Paksu (B.) 
Mehmet P a m u k 
Oğuz Söğütlü 
Alii Zülfjükâroğlu 

K A R S 
Davut Aksu 
Doğan Arasl ı 
Abdülkerüm Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Ok yay 
Hasan Yuldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk İmamoğkt 
H a y r e t t i n Nakiboğlıı 

KIRKLARELİ 
Mehmet A tagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sedak Akay 

KOCAELİ 
Memduh Erdemir 
İbraiham Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğu.z Aıtalay 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
Hüseyin Keçeli 
P a n i k Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakir l i 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Necnıi ö z g ü r 
M. Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Hali l Dere 

MUŞ 
Ahmet Mamdii Çelebi 

NİĞDE 
H. Avni Kavuımacıoğlu 
H a y d a r Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Sami Kumlbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Doğan Ki tapl ı 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehmet Nabil Oktay 
Abdülkerüm Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
FeyzuLlah Değerlıi 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Âdil Aid Oinel 
Ömer Çalkıroğlu 
E k r e m Diikmren 
H. Kadri Eyüpoğlu 

TUNCELİ 
Nihat Sal t ık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmet t in Oeviheri 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülent Ecevit 
Fevzi F ı r a t 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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Saat: 15.00 

yapılan askerî 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 8S nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

1! 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

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 . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 
arkadaşınım, Erzurum Milletvekilli Rasim Cinı^i'nin, 
Van Maîfetvekili Saliih Yıldız ve 5 arkadaşının ve 
izmir iMüatvekilıi Neccar Türikean ve 17 arkadaşı
nın, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (2/44, 2/99, 
2/247, 2/348) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi : 
4.7.1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

R ÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân 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 sıkıntılarının 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 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, 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. — Afyon Karahisar Miîdjafcvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sörunuyle ilgili hü
kümetlerce alman kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

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

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ÜQ siyasi anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
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Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

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

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

11. '— 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 İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

13. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve -eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına -ilişki» önergesi (10/26) 

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

16. — İzmir Milletvekili Yüksel Çaıkmur ve 23 . 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

17. — Afyon K. Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşa ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

19. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

20. — Adana Milletvekili Osman Çıtak ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

21. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buüdanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana ÇJ-
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karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

23. — Kars Milletvekili Doğan Ar aslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Mardin Milletvekilli Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

25. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

26. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca1-bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

30. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya

sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

31. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

. (10/42) 
32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 

arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arıtmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

33. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın
tı yi e can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

36. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

* 



37. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
Olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi. (10/48) 

38. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

39. — İçel MMletvefcili Çötin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

40. «=» İzmir Müfetvtficilıi Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

41. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lîsi îçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Miliet Meclisi îçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

43. —- Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askeri makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama-
ctyle Anayâsahin 88 nci Millet Meclisi îçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 
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ı 44. — Eskişehir Milletvekili Murat Kihyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı»< geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

45. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tunceli'U öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

47. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

48. — Kars Milletvekili Doğan Arasli ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığım saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

50. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının Önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil-, 
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

51. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 
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52. -*- istanbul Milletvekili Mehmet imin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (lû/61) 

53. -^ Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
Ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meçlisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meçlisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

55. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle 
Anayasnın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (İÇ/67) 

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103) ncü 
maddeleri uyarmoa bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (lCj/68) I 

60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının! pancar üreticisi çiftçinjn ye Şekçr Şirke* 
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 1C& ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (1^69) 

61. — Malatya Miletveküi Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun* 
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

63. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft Şir
ketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddi
alarının doğru olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

64. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ye İŞ ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meçlisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 neü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

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 Mikâü Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâü Ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir, 



4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
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 Ünsaİ'ın, 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, 
1950 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 ihsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair 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 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

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

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

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

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

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

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

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

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

26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsaİ'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup enieklüiğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü som önergesi. (6/60) 

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

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

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

32. — içel Milletvekili Nazım Baş'in, Devlet Su 
tşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 
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35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki- , 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanı Ldan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 

. nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

49. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarındaa sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/102) "• 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

61. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 



62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — 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) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili- Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — içel 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) (*) 

88. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 



89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nıu, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, îçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

95. — îçel 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) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. _ istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında îçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekiii Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
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bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — 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) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'mn, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitini 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nm, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — Istanbui Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra-
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mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkok'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutki'min, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
tanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

133. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 



- 11 -
139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'iri, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145.— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

- (6/227) (*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet- Buldanlı'nm, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
[*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Etfbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

15b. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halü Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236)(*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 
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164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

167. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

168. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cunv 
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — içel Milletvekili Süleyman Şirnşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
s-oru önergesi. (6/221) 

173. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 24.2.1968 tarihli ve 1CC5 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioğ'u'nun teklifleri 

ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıta 
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

X 2. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

3. — 1 7 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince millîleştiriJmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları. (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6.1975) 

4. — Romanya'da millileştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idari diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi .16.6. 1975) 

5. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı muhabirlerinden şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Plan komisyonu raporu 
(2/296) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

6. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

7. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17 . 6 . 1975) 

8. — 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) 

9. — istanbul Kapalı Çarşısının 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) 
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10. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö

nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 1 1 . 1974) 

11. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 16-10 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

12. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

13. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

14. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79̂  ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : .192) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1975) 

X 15. — İstihdam politikasıyîe ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 16. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

17. — Yozgat Milletvekili îlhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 
• . X 18. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se-< 
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se-< 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

19. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt* 
ma Tarihi: 1 .7.1975) 

20. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihin
de aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta< 
rihi : 1 . 7 . 1975) 

22. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

23. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

24. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

25. — Edirne Milletvekili Îlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 26. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S/ Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 



X 27. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, îzmir Milletvekili îsmail 
Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı
sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

28. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 

Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri : 20 . 6 . 1975, 1 7 . 7 . 1975) 

29. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

30. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi 'ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 



Dönem : 4 
Topia«fa:2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 221 

492 Sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 Sayılı Tarifenin Değişik 
1 nci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 ncı Maddesinin Sonuna 
Bir İbare Eklenmesi ve 79 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1 /311) 

T. C. 
Başbakanlık 1^.7. 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 71 -2004/3312 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 30 . 6 . 1975 tarihinde kararlaştırılan «492 sayılı 
Harçlar Kanununa Ekli 6 Sayılı Tarifenin Değişik 1 nci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 ncı Maddesinin 
Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

Kanun tasarısı yurt dışındaki işçilerimizin günlük hayatlarında yurda dönüşlerindes veya çalıştıkları ülkeler
de karşılaştıkları bazı güçlükleri giderebilmek amacıyle hazırlanmıştır. Yurt dışında büyük fedakârlıklarla 
çalışan ve millî ekonomimize geniş katkıları olan işçilerimizin, bazı yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerle 
veya idarî kararlarla karşılanması mümkün olan ihtiyaç ve dilekleri yanında mutlaka kanun değişikliği gerek
tiren şikâyet ve ihtiyaçlarının da bulunduğu tespit edilmiştir. 

* • 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1. — Finansman Kanunu ile değişik 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (6) sayılı tarifenin 1 nci bö
lümünde işçi pasaportları için değişiklik yapılmış; ancak, bu bölümün düzenlenme biçimi dolayısıyle tümünün 
değiştirilmesi ve bu arada uygulamada sakıncalar doğuran ve farklılıklar yaratan bazı ifadelerin düzeltilmesi 
yoluna gidilmiştir. 

a) Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportların harç miktarı aynen korunmuş, ancak bunların sü
re uzatımlarının da aynı miktarda harca tabi tutulması gerekli görülmüştür. Öğretmen ve öğrencilerle ilgili 
indirimli harç tutarları saklı tutulmuştur. 

b) Yurt dışındaki işçilerle bunların eş ve çocukları için 1 yıllık harç 75 lira olarak tespit edilmiştir. Sü
re uzatımları da aynı oranda harca tabi tutulmuştur. Bu şekilde, 1964 yılından beri uygulanan ve (165/2) 
82,5 liradan ibaret olan 1 yıllık süre uzatım harcı bir miktar indirilmiş olmaktadır. Umuma mahsus 1 yıllık 
pasaportların 1 000 lira harca tabi olduğu ve yurt dışına giden işçilerin ilk alacakları pasaportların harçtan 
muaf bulunduğu gözönünde tutulunca, işçiler lehine önemli bir imkân yaratılmıştıiî 



Madde 2. — Harçlar Kanununun muafiyetle ilgili 86 ncı maddesinin (a) bendinin sonuna «yalnız iki yıllık 
süre için» ibaresi eklenerek 5 yıla çıkarılmış olan işçi pasaport geçerlik süreleri dolayısıyle, önceki harç mua
fiyeti aynen saklı tutulmuştur. 

Madde 3. — Konsolosluk Harçlarının ücret tarifesinin tespiti ile ilgili 19 ncu maddesi değiştirilmiş ve 
yurt dışındaki tüm kuruluşlarımızla ilgili olmak üzere, yabancı para üzerinden alınacak harçların sabit bir 
kura göre hesaplanması esası getirilmiştir. Bu şekilde, sık sık kur değişmesi nedeniyle uygulamada büyük 
güçlükler yaratan ve geniş ölçüde hasılat kaybına sebebiyet veren usul değiştirilmiş olmaktadır. Buna göre 
tarife, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki carî resmî kura göre bir defa hesaplanacak ve daha sonra, genel
likle Türk lirası değerinin düşmesi şeklinde görülen kur değişiklikleri nedeniyle, tarifenin değiştirilmesi ve 
dolayısıyle harç miktarlarının azaltılması söz konusu olmayacaktır. 

Madde 4 - 5 inci maddeler yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/311 
Karar No. : 80 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

3,7. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «492 Sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 Sayılı Tarifenin Değişik 1 nci 
Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 ncı Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 ncu Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Maliye ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

Tasarı metni özetle aşağıdaki hususları içermektedir. 
a) Pasaport harçları ile ilgili 6 sayılı tarifede değişiklik yapılarak işçi pasaportlarının süre uzatımından 

alınan yıllık harç 82,50 liradan 75,00 liraya indirilmekte ve tablo yeniden düzenlenmektedir. 
b) Yabancı para üzerinden yurt dışında alınacak harçların ücret tarifesinin, döviz kurlarındaki değişik

liklerden etkilenmemesi ve sık sık tarife tespiti külfetinden kurtulun ması için kısmî sabit kur esası getiril
mektedir. 

c) Pasaport Kanunundaki değişiklikle işçi pasaportlarının süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldığından, bu deği
şikliğin zorunlu gereği olarak Harçlar Kanununun 86 ncı maddesindeki muafiyet hükmü 2 yıl ile sınır
landırılmaktadır. -

Bu nedenlerle hazırlanan ve uygulamada büyük kolaylıklar sağlayacak olan tasarı Komisyonumuzca da 
olumlu bulunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Ankara 

H. T. Toker 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Giresun 
O. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İmzada bulunamadı 

İsparta 
A. I. Balım 

İmzada bulunamadı 

tçel 
İ. Göktepe 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Millet Meclisi1 (S, Sayısı : 221) 



- 3 -
İstanbul 

M. Parlar 

Kütahya 
/. Ersoy 

Malatya 
H. Gökçe 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
H. Özalp 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Kocaeli 
S. A kay 

Malatya 
M. Delikaya 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Samsun 
D. Kitaplı 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

492 Sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 Sayılı Tarifenin Değişik 1 nci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 ncı 
Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (6) sayılı tarifenin 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 
değişik 1 nci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«I. — Pasaport Harçları: 
1. •— Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) : 

3 ay için olanlar (500 TL.) 
6 ay için olanlar (750 TL.) 
1 yıl için olanlar (1 000 TL.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar (1 500 TL.) 

Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. 
Süre uzatıldığı takdirde, Konsolosluklarda yapılan süre uzatımları dahil, uzatılan sürenin karşılığı olan 

harç aynen alınır. Ancak öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara ait ortak pasaportlar ile bu pasaport sü
relerinin uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her kişi için bu harcın yarısı alınır. 

2. — Yurt dışındaki işçilerle, bunların eş ve çocuklarına ait pasaportlar : 

1 yıl için olanlar (75 TL.) 
2 yıl için olanlar , (150 TL.) 
3 yıl için olanlar (225 TL.) 
4 yıl için olanlar (300 TL.) 
5 yıl için olanlar (375 TL.) 

Süre uzatımları için de aynı tutarda harç alınır. 
3. — Tedavi ve öğrenim amacıyle yurt dışına gideceklere, sarı basın kartı hamillerine ve münhasıran Kıb

rıs'a seyahat edeceklere ait olan pasaportlar: 
3 Ay için olanlar (55 TL.) 
6 Ay için olanlar (105 TL.) 
1 Yıl için olanlar (165 TL.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar (310 TL.) 
Süre uzatımları için de aynı tutarda harç alınır. 
4. — 5682 sayılı Pasaport Kanunun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince verilen ve yalnız Türkiye'ye 

dönüş için geçerli olan pasaportlarla aynı Kanunun 18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damga
lı pasaportlar (250 TL.) 

MADDE 2. — 492 sayılı Harçlar, Kanununun 1137 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin (a) bendinin 
sonuna, «Yalnız iki yıllık süre için» ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 79. — Konsolosluk Harçları ile, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 
yaptıkları her türlü işlemler; tarifelerde yazılı harçların Merkez Bankasının tespit ve ilân etmiş olduğu resmî 
kurlar üzerinden, mahallî paraya çevrilmesi suretiyle Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak cet
vellere göre, harca tabi tutulur. Döviz kurlarında sonradan yapılacak değişiklikler dikkate alınmaz.» 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

492 Sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 Sayılı (Ta rifenin Değişik 1 nci Bölümünün Değiştirilme
si Değişik 86 ncı Maddesinin Sonuna bir İbare Eklenmesi ve 79 ncu Maddesinin De

ğiştirilmesi 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. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

30 . 6 .1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aks ay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

içişleri Bakanı 
O. Asütürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Basol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda - T. ve H. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
S. Kılıç L. Tokoğlu 

îmar ve tskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanh 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
i?. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 
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MADDE 4. 

MADDE 5. 

— 7 — 
(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarımn 5 nci maddesi aynen kabul Edilmiştir. 

-*•*• 
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