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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve birleşime 
ara verilse de çoğunluğun olacağı muhtemel görül
mediğinden : 

3 Haziran 1976 Perşeme günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.08'cle son verildi. 

Başkan 
iBaşkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhamı Çetin 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

3 ı 6 . 1976 Perşembe 

^Tasarılar 
1. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 Sayılı Emlâk 

Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve bu Knuna bazı Maddeler eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı (1/453) (Plan Komisyonuna) 

2. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/454) (Plan Komisyonuna) 

Tekliifler 
3. — C. S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bah

riye Üçok ve 7 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi (2/624) (Plan Komisyonu
na) 

4. — İzmir Milletvekili Adil Demir ve 9 arkadaşı
nın, 1186 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin de
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misyoonuna) 

5. — Konya Milletvekli Şener Battal'ın, Bakan
lıklar veya kamu kuruluşları hesabına okuyan öğren
cilerin her türlü tazminatlarının affına dair Kanun 
teklifi (2/626) (Millî Eğitim ve Adalet Komisyonları
na) 

Rapor" 
6. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar

kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

I Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek-
: lenmesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) 
(S. Sayısı: 355) (Dağıtma tarihi: 3 . 6 . 1976) 
(GÜNDEME) 

7. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finarfsman Ka
nununa ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapıl
masına dair Kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra-

]' poru (2/119) (S. Sayısı : 225'e 1 nci ek) (Dağıtma 
1 tarihi: 3 , 6 . 1976) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru 
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Yazılı Sorular 
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Göle ilçesi jandarma komutanına ilişkin İçişleri Ba-
| kanından yazılı soru önergesi. (7/1240) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars. 
ilinde meydana gelen depremde zarar gören yurttaş
lara yardım yapılmadığına ilişkin Başbakan ve İmar 

i ve İskân Bakanından yazılı sooru önergesi. (7/1241) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN : Başkan- ekili Ahmt Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ: İlhami Çetin (Yozgat), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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YAPILACAK İŞLER IV. — OYLAMASI 

1. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş-
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/162) (S. Sayısı: 196) 

2. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/164) (S. Sayısı: 199) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının, Sözleşme metninden çıkarılmasına ilişkin 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/359) 
(S. Sayısı: 233) 

4. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. Sayısı: 234) 
(l) 

BAŞKAN — Gündem dışı üç arkadaşıma söz ve
receğim; ancak gündem dışı konuşmalar devam eder
ken gündemimizde bulunan dört açık oylamanın ya
pılması hususunda onayınızı alacağım. 

Açık oylamanın gündem dışı konuşmalar arasında 
yapılmasmı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın, 
Zonguldak kömür havzasında çalışan 50 bin işçinin 
grev kararına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Cahit 
Karakaş, Zonguldak kömür hazvasında çalışan 50 
bin işçinin grev karariyle ilgili olarak. 

Buyurun Sayın Karakaş. 
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Geçen hafta içinde gazetelerde önemli bir haber 

yer aldı. Bu habere göre, Türkiye'mizde ilk kez 

(7) 196 ve 199 S. Sayılı basmayazüar 20 . 5 . 1976 
tarihli 103 ncü Birleşim tutanağına; 

233 ve 234 S. Sayılı basmayazüar 1.6. 1976 ta
rihli 105 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Açık oylamalar gündemimizin «Oylaması Yapıla
cak İşler» bölümünün 1 nci sırasında yer alan; İstih
dam Politikasıyle İlgili 122 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
poru; 

2 nci sırasında, Milletlerarası Çalışma Örgütü Ana
yasa Tadil Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri Komisyonu raporları; 

3 ncü sırada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Arasında İmzalanmış Bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son 
Paragrafının, Sözleşme Metninden Çıkarılmasına İliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu; 

4 ncü sırada yer alan, Avrupa Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
dur. 

Bu oylamaların, oy kutularının sıralar arasında 
. dolaştırıldıktan sonra kürsü önünde bekletilmek su
retiyle yapılması hususunu da oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Açık oylamalar bu şekilde yopılacaktır. 

Maden İşçileri Sendikası Federasyonu, 45 bin işçinin 
çalıştığı Zonguldak kömür havzasında iş güvenliği 
ve işçi sağlığında gerekli olanaklar sağlanmadığı ge
rekçesiyle greve gidiyordu. Türkiye'nin yegâne taş
kömürü hazvası olan Zonguldak için alınmış bulu
nan bu grev kararı, gerekçeleri yönünden oldukça 
anlamlıdır. Sendikanın almış olduğu bu kararın uy
gulanabilirliği, Hükümetçe önlenip önlenmemesi ve 
hatta bazı arka hesaplara konu yapılıp yapılmaması, 
gündem dışı bu konuşmanın konusu dışında kalmak
tadır. Değinilen görüş açışı bakımından şu anda 
büyük anlam taşıyan, yıllardır suskunluğa bırakılmış 
Zonguldak maden işçisinin esas kanayan yarasının 
artık ortaya çıkmış olmasıdır. 

Bahis konusu kömür havzasında işveren duru
munda olan Hükümetin, Ereğli Kömürleri İşletmesi 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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eliyle uygulamaya zorunlu olduğu bir seri kanun ve 
tüzük vardır. Bunlardan; Maden İşletmeleri İşyerin
de Alınacak Emniyet Tedbirleri hakkındaki Nizam
name ile, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde, 
işverence alınacak tedbirler açıkça ve kesin olarak 
belirtilmiştir. Bütün bunlara karşın, hazvada yıllar
dan beri süregelen iş kazaları, her yıl ortalama 70-80 
işçinin ölümüne, 7 000 - 8 000 işçinin de yaralanma
sına neden olmaktadır. Bu değerler, üretilen her 
parça taşkömüründe işçinin kanı olduğu yolundaki 
acı gerçeği simgelemektedir. Taşkömürü madencili
ğinde çalışan her bin işçi ve üretilen bir milyon ton 
başına ölümlü kaza oram Almanya'da 1,03; Polon
ya'da 0,96; İngiltere'de 0,58 ve Belçika'da 2,19'dur. 
Türkiye'de ise bu oran 18 gibi çok yüksek bir değere 
ulaşmaktadır. 

Kömür madenciliği işkolu, çalışma yeri ve şart
ları bakımından çeşitli özellikleri olan, riziko ve 
güçlükleri çok bir iş koludur, Kömürde çalışan 100 
bin işçide yapılan araştırmada, meslek hastalığı oram 
234 iken, diğer işkollarının toplamındaki bu oran 
0,91 'dir. Daimî iş görmezlik oram bu işkolunda 658, 
diğer işkalları toplamında 137 ve Ölüm adedi oram 
ise, yine bu işkolunda 465 iken, diğer işkollan topla
mında 48 mertebesindedir. Bu istatistiksel değerler 
göstermektedir ki, kömür madenciliği işkolundaki 
vaka sayısı, diğer işkollan toplamma göre çok yük
sektir. 

Meslek hastalıkları bakımından da kömür ma
denciliği işkolu, diğer işkollarına göre daha kötü du
rumdadır. Nitekim Türkiye'de bu işkolunda meslek 
hastalığı oranının, diğer işkollan ortalamasını 260 
katı olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır. İşçilerde 
akciğer hastalığına sebebolan toz konsantrasyonu 
Zonduldak ocaklarında, Amerika ve İngiltere'de sap
tanan, kabul edilebilir seviyenin 5 katı düzeyindedir. 
Bu sonuç, ocak tozlarıyla mücadele yöntemlerinin bir 
an önce saptanması gerektiğini göstermektedir. As
lında, bugünkü, durumda Havza'da çalışan yeraltı 
maden işçisinin, hemen hemen hepsinin pnömokon-
yoz ve silikoz hastası oldukları rahatlıkla iddia edi
lebilir. Yıllar geçmesine rağmen, gerek iş kazaları ve 
gerekse meslek hastalıklarındaki oranın aynı yüksek 
düzeyde kalması ve hatta artış göstermesi, Zongul
dak ocaklarında işverence gerekli tedbirlerin alınma
dığı genel kanısını doğrulamaktadır. 

Madencilik, iş güvenliği bakımından diğer işkol-
larından farklı bir karakter taşır. Burada tabiatın 
hoş görüsünü beklemek safdillik olur. Her vakada 

kaç kişinin hayatını kaybedeceği daha önceden kes-
ı ikilemez. Koşullar, ocakta çakşaalann hayatlarını 

tehdit eder karaktere bürünmeye başlandığında, işye
rinin tamamının veya bir bölümünün faaliyetinin ta
til edilmesi gereklidir. Bu hususta işverenin sorumlu
luğu olduğu gibi, işçilerin haklarını korumakla yü
kümlü sendikalara da bazı görevler düşmektedir. 

Kanun ve tüzükler işveren durumunda olan Hü
kümete pek çok sorumluluklar yüklediği halde, bu
güne değin iş kazalarını önlemede Hükümetçe, ne 
yazık ki hiç bir etkili tedbir alınmamış bulunmakta
dır. İdarenin bu kayıtsızlığı yanında, maden işçisi de 
bugüne kadar diğer sömürü alanlarında olduğu gibi, 
iş kazaları konusunda da etkili olabilecek hiç bir 
tepki göstermemiştir. Yoğun sömürü ve iş kazalarının 
da ona göre giderek artmasının, maden işçisini hak
lı bir direnişe itmesi beklenirdi. İşte beklenen bu di
renişin ilk işaretini, Türkiye Maden İşçileri Sendika
sı Federasyonunun almış olduğu son grev kararında, 
bir ölçüde görmüş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Karakaş. 
CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Zonguldak 

maden işçisinin halen sahip olduğu yan işçi - yarı 
köylü niteliği zamanla giderek yok olup, işçi sımfı 
bilinci daha da etkinlik kazandığından, bugüne kadar 
sömürünün aleti edilmek istenen Zonguldak kömür 
işçisi, gerekli direnişi gereken yerde tam anlamıyle 
göstermek suretiyle gücünü ispat edecektir. 

İş kazalarının büyük bölümü göçüklerden ileri 
gelmektedir. Damar karakteristiğine uygun olmayan 
bir işletme ve tahkimat sisteminin de göçüklere ne
den olduğu bir gerçektir. Fransız - İngiliz sömürü 
döneminden kalma ilkel yöntemlerle yapılan ve daha 
çok emeğe dayanan Zonguldak kömür havzası gibi 
bir işletmede, havzanın tarihinde hiç görülmemiş 
tarzda ve bugün olduğu gibi teknik bakımından ye
tersiz ve bilgisiz bir kadro taht kurarsa ve bazı çı
kar hesaplarına dayalı bir yönetim de iş başına ge
tirilirse, iş kazalarının artması hiç kuşkusuz kaçınıl
maz olur. 

Zorlama ile kömürde üretimi artırmam bir ka
zanç sağlamayacağı ortadadır. Bu yolla üretim artır
mak şöyle dursun, aksine azalmakta ve fakat buna 
mukabil iş kazaları da o ölçüde çoğalmaktadır. Kö
mürde üretimi artırmanın geçerli tek yolu, gerekli 
yatırımları yapmak ve emniyetli çalışma yöntemleri
ni ocak işletmesinde uygulamaktır. Bugüne kadar 
Zonguldak havzasında, üretimi gerçek anlamda ar
tırıcı hiç bir ciddî yatırıma girişilmemiştir. Havza' 
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da insan Ölümlerine neden olan göçük kazaları, ted- I 
birleri alınmadan yapılan üretim zorlamasından ileri 
gelmektedir. Üretim ünitelerindeki işçiler ve teknik 
elemanlar üretim ve yatırım planlamasına tam anla-
mıyle katılmadıkları sürece, bugünkü gibi üretim I 
zorlaması kendiliğinden olacak ve dolayısiyle havza' 
da iş kazalarının önlenmesi asla mümkün olmaya
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, rica ediyorum efen
dim. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Ereğli Kö
mürleri İşletmesinin bugünkü yönetici kadrosu in
dinde bir kavram olmaktan çıkmaya başlamış bulu- I 
nan hazırlık çalışmaları üretimin önünde gitmesi ge
rekirken, gerisinde gitmeye başlamıştır. Hazırlık ça- I 
lışmasız bir üretim yöntemi de, iş kazalarının artışın- I 
da bir başka nedendir. Son bir yıl içinde sırf bazı 
partizanlara çıkar sağlamak için ocaklara güya faz- I 
ladan 6 bin işçinin alınmış olması taşkömürü üreti- I 
minin artmasını sağlamamıştır. Aksine, üretim son I 
1 yıl içinde 160 bin ton düşmüştür. 

Havzanın en muhtaç olduğu bir dönemde son 
1 yıl içinde bilgili, namuslu, çalışkan ve memleket- I 
sever her seviyeden pek çok teknik eleman ya görev- I 
lerinden alınmış veya maddî - manevî baskılar altın
da bırakılarak tedirgin edilmiş bulunmaktadır. Kö- I 
mür madenciliği gibi ağır bir görevde çalışan teknik I 
elemanlara grev ve toplusözleşme haklarını içeren S 
sendikal özgürlükler tanınmazsa ve işyeri güvencesi I 
verilmezse, kömür sektörü, daha uzun yıllar sömürü I 
aracı olmaktan kurtulamaz. Bugünkü Cephe Hüküme- 1 
tinden, her sektör için olduğu gibi, kömür sektörü için I 
de kendiliğinden pozitif bir girişim beklenemez. Elbet- I 
te hükümetleri ülke yararına ve çalışanlardan ya- I 
na, insanca değer veren bir tutuma ve bu yoldaki ter- I 
cihlere zorlayacak güçler vardır ve olacaktır. Bu I 
güçlerin başında da hiç şüphesiz, işçilerin örgütlü I 
demokratik kuruluşları sendikalar gelmektedir. Tür- I 
kiye Maden İşçileri Sendikaları Federasyonunun son I 
grev girişimini, sorumsuz yönetim uygulayan Cephe I 
Hükümetini uyarmada ilk ümit ve güç verici bir I 
girişim olarak değerlendirmekte ve Zonguldak işçi- I 
lerine, gelecekteki tüm uğraşlarında başarılar dile- I 
mekteyim. I 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. I 

Zeytinyağı taban fiyatları hakkında Muğla Mil
letvekili Sayın Buldanîı?.. Yoklar. I 
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2. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, Sinop' 
un Boyabat ilçesi Asırcık köyündeki yangın ve mey
dana gelen hasar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın Yalçın 
Oğuz, Sinop Boyabat Asırcık köyünde meydana ge
len yangınlar ilgili olarak, buyurun efendim. 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

21 Mayıs 1976 günü Sinop İline bağlı Boyabat 
ilçesi Asırcık köyünde büyük bir yangın felâketi ol
muştur. Bu yangında 60'a yakın ev ve bu miktarda 
hayvan ahırı tamamen yanmıştır. Bu yanan evlerde 
oturan 100 aile tamamen açıkta kalmışlardır; yangın
dan 5 gün sonra gittiğim bu köyde, 400 nüfusun ta
mamen perişan halde olduklarını ve Devletten hiçbir 
yardım görmediklerini müşahede ederek büyük üzü-
tü duydum. Bu köylüler üzerlerinde o gün giydikle-
riyle evlerinden zor kaçabilmişler, yatacak, giyecek 
ve gıda maddelerinden bir tekini kurtaramamışlar-
dır. 

Yangından 5 gün gibi bir zaman geçmiş olması
na rağmen, hiç değilse muayyen bir zaman için ba
rınabilecekleri bir çadır dahi verilmemişti. Komşu 
köylerde veya aynı köyün yanmayan birkaç evinde 
2 odada 3 - 4 ailenin oturmakta olduklarını gördüm. 
Hiç birinin yiyecek ve yatacak ve hayvan yemi ih
tiyaçlarını karşılamak hususunda Devletin bir faali
yeti yoktu. Halk tarafından kurulan yardım koni i -
telerince toplananlar yeterli olmadığı gibi, felâket
zede köylülere de henüz ulaşmamıştı. Devletin gö
revi, felâkete uğramış vatandaşların acılarını dindir
mek, onlara en kısa zamanda yardım etmek olduğu 
halde, burada felâkete uğrayanlar kaderleriyle baş ba
şa bırakılmışlardır. 

Devletin bu felâketzede köylüler için acilen el 
uzatarak: 

1. En kısa zamanda yeterince gıda yardımı ya
pılarak, felâketzedelerin açlıktan kurtarılmasını; 

2. Konut sorununa derhal el atarak, bu bölge
de yaz aylarının çok kısa olduğu da düşünülerek, kış 
gelmeden başlarını sokabilecekleri birer konut yapıl
ması ve zamana kadar barınabilecekleri yeter dere
cede çadır verilmesini; 

3. Felâkete uğramış köylülerin Ziraat Bankasına 
olan borçlarının ertelenmesini; 

4. Bu köylülere Ziraat Bankası veya tarım kre
di kooperatiflerinden yeter derecede kredi sağlanma
sını; 
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5. Hayvanlarının yemleri tamamen yandığından, 
hayvan yemi yardımının acilen yapılmasını; 

6. Bu bölgenin çok fakir ve orman içi bir köy 
olduğu düşünülerek, orman köyü kabulü ile OR-KÖY 
Genel Müdürlüğü vasıtasiyle geçim imkânı sağlaya
cak ne gibi bir tesis ve yardım yapılabileceğinin tes
piti ile, gereğinin yapılmasını Hükümetten diler, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
3. — Samsun Milletvekili trfjan Yankutan'ın, 

Samsun'a bağlı Ladik ilçesindeki gölün taşması sonu
cu meydana getirdiği hasar konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın İrfan 
Yankutan, Samsun Ladik gölünün taşması ile ilgili 
olarak buyurun efendim. 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Samsun'a bağlı Ladik ilçesinin Akdağ eteğinde 
24 milyon metrekarelik bir göl vardır. Bu gölden 
«Ters akan» diye bir ırmak çıkar ve bütün sular de
nize akarken o ters akar; yolda, geçtiği mıntıkada 
20 fabrikanın, un fabrikasının çalışmasını temin eder, 
Suluovâyı da sulayarak Yeşilırmak'a kavuşur ve o 
da huzura kavuşarak denize akar. 

Sayın milletvekilleri, bu göl bugün taşmıştır; et
rafında bulunan 13 köy halkının arazisi sular altın
dadır. 

Ne garip ki, bundan evvel Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden, bir regülatör takılarak burada sula
rın taşrnayacağını ve 13 köyü ilgilendiren arazinin 
bataklık hale gelmeyeceğini elimizdeki yazı ile te
min etmiş bulunuyorduk. Fakat iyi etüt yapılmadığın
dan, tek yönlü etüt olduğundan bugün 9 milyon m2 

lik saha tamamen bataklık haline gelmiştir. Şu anda 
4 gün evvel de, 3 milyon m2 lik arazi tekrar sulara 
gömülmüştür. 

Buranın istimlâk cihetine de gidilmektedir. «Tek 
yönlüdür proje» dedim; çünkü, burası tarihî bir ka
sabadır. Milâttan evvel 120 ve 111 yıllarında Pontos 
hükümdarı Mithridates'in annesi kraliçe Leodakye 
adına kurulan bir kasabadır; 1 000 metreye kadar or
manlık, daha yukarıda volkanik göller vardır, turizm 
yönünden büyük ehemmiyet arz eder; turistik tesis
ler vardır, fakat kifayetsizdir. Yalnız, sulama gayesiy
le yapılan proje, bu mıntıkada bulunan 4 bin vatan
daşımızı huzursuz ve arazisdz bırakmaktadır. Devletin 
görevi, kültür arazisini bataklık, yapmak değil, ba
taklık olan araziyi kültür arazisi haline inkılâp ettir-
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mek ve topraksıza vermektir. Devletin vazifesi, top
raklı köylünün elinden ucuz fiyatla elindeki araziyi 
almak değil, topraksız köylüye toprak vermektir. 

Eğer, sular kanalize edilerek bataklık kurutulursa; . 
Tersakan ırmağı, bir katre, bir damla suyu boşa git
meden daha güçlü ve daha süratli akacak; aşağıda 
bulunan 5 milyonla 20 milyon değerindeki yirmi 
fabrikanın çarıklarını daha mükemmel çevirecek ve 
Suluova da daha iyi bir sistemle sulanmış olacaktır. 

Buranın arazisi alınırsa, etrafta bulunan 4 bin in
sanı ne yapacağız? Bu insanlar, hayvanlarıyle bera
ber nereye gideceklerdir? 9 milyon m2 lik bataklık 
kurutulursa, elde 7 milyon m2 lik daha arazi sular 
altında kalıyor, böylece 16 milyon m2 lik kültür ara
zisi elde etmiş oluyoruz. Her bataklık vatandan bir 
parça eksiltiyor demektir; bataklığı kurtarmak ise, 
vatana toprak eklemek demektir. Buradaki insanların 
dudaklarındaki tebessümü yarım bırakmaya kimse
nin hakkı yoktur ve olamaz da. 

Proje tek yönlü olarak yapılmıştır. Turizm yönü 
ele alınmamıştır. 

Bugün adı türkülerde kalan turnalar, yazın bu
rada sürü halindedirler. Kışın ise burası büyük bir 
av sahasıdır; yabani ördekler ve diğer kuş türleri bu
rada, bu gölde iskân ederler. Sistemli bir avlanma ile 
buraya, gelerek iç ve gerekse dış turizm bakımından 
büyük ölçüde turist celbedilebilir. Buranın tarihsel 
bir yapısı da vardır. 

Akdağ'da kayak yapılabilir. Çeşitli mahsulleri var
dır; gölde çeşitli ve zengin, bol balık bulunur; ama 
biz, bu küçücük 24 milyon metrekarelik gölü daha 
çok yaygınlaştırıyoruz. 

Bir de çevre sağlığı meselesi vardır. Meydana ge
len bataklıklardan çıkan hastalıklar civardaki vatan
daşlarımızın hayatını tehdit etmekte ve bu hastalık
lar neticesi zayıf bünyelilerde meydana gelen ihtilât-
lar sebebiyle birçok vatandaşımız vaktinden evvel 
terki hayat etmektedirler. Bunun da tek nedeni, pro
jenin tek yönlü hazırlanmış olmasıdır. 

Çevre sağlığı, turizm, vatandaşların arazisi ve ge
çimleri nazarı itibara alınır da buradaki bataklık ku
rutulursa, istimlâke de lüzum kalmayacak ve böyle
ce ortalıkta bulunan ve bugün bir dert halini alan su 
taşmaları da önlenmiş olacaktır. Bu civarın arazisi 
mümbittir ve dönüm başına 6 ton pancar vermekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Yankutan, lütfen tamamlayın 
efendim. 
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İRFAN YANKÜTAN (Devamla) 
mm Sayın Başkan. 

Tamamlıyo-

Enerji Bakanlığından rica ediyorum; tek yönlü 
proje ile değil, çok yönlü bir projenin hazırlanması
nı; masa başından değü bütün bu söylediklerimin ye
rine yenliden etüt «diterek bu işin ele alınmasını ve 
bunun neticesinde de bu taşmaların önlenmesini is
tirham ediyorum. 

Elimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
resmî yazısı mevcuttur, burada «Regülâtör takıldı, 

artık taşma olmayacaktır» denilmektedir. Halbuki, 
'bugün 12 milyon metrekare arazi sular altındadır. 
İnanmamakta haklıyız, zira bu yazı tek yönlü inan
mayı belgelemektedir. Onun için çok yönlü bir pro
jenin hazırlanmasını istirham ediyorum. 

Sözlerimi bitirirken, Sayın Enerji Bakanlığının bu 
işe hassasiyetle eğileceğini ümit ediyorum. 

Söz verdiği için Sayın Başkana ve sayın miüetve-
killerine saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yankutan. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun, gündemdeki kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşülme sırasına dair önerisi. 

(BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Danışma Ku
rulu önerisi vardır, okutuyorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 76 

Danışma Kurulunun 2.6.1976 Çarşamba günü 
yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

C. H. P. Grupu A. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hayrettin Uysal - Oğuz Aygün 
M. S. P. Grupu D. P. Grupu 

Başka«ve!kili Başkanvekili 
Şevket Kazan Mehmet Altınsoy 

C. G. P. Grupu 
Başkanvekili 
Talât Oğuz 

Öneri : 
'içtüzüğümüzün 50 nci maddesinin 5 nci fıkrası 

gereğince, Millet Meclisi Gündeminin Kanun Tasa
rı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler 
Kısmının 5 nci sırasından sonra; 

6 nci sırada : Gündemin 34 noü sırasındaki, 3*19 
S. Sayılı 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair Kanun tasarısının, 

7 nci sırada : Gündemin 26 nci sırasındaki, 292 
S. Sayılı, Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl
da 10 eşit taksitlerle faizsiz ödenmesine ilişkin Kanun 
teklifinin, 

£ nci sırada : Gündemin 55 nci sırasındaki, 339 
S. Sayılı, 27. 7. 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci madde
si ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 .1971 tarih ve 1424 
sayılı Kanunun 36 nci maddesi lile eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanunun, 

9 ncu sırada : 3 .2.1976 tarihli Gelen Kâğıtlar
da yer alan 355 S. Sayılı, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine 
dair Kanun teklifinin (48 saat beklemeden), 

10 ncu sırada : Gündemin 56 sırasındaki, 340 S. 
Sayılı, Lâle Oraloğlu'nun kaçakçılık nedenliyle çarp
tırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün nericesileri ile 
affına dair Kanun teklifinin, 

11 nci sırada : Gündemin 47 nci sırasındaki, 331 
S. Sayılı, Köye götürülen hizmetlerden alınan katılma 
paylarının kaldırılması hakkında Kanun teklifinin, 

12 nci sırada : Gündemin 19 ncu sırasındaki, 283 
S. Sayılı 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında Kanun teklifinin, 

il3 ncü sırada : Gündemin 15 nci sırasındaki, 276 
S. Sayılı, 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Pos
ta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci ek protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısının, 

14 ncü sırada : Gündemin 36 nci sırasındaki, 323 
S. Sayılı, 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasındaki Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısının, 

15 nci sırada : Gündemin 37 nci sırasındaki, 324 
S. Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin Kanun tasarısının, 
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16 ncı sırada : Gündemin 38 nci sırasındaki, 321 
S. Sayılı, 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Dövleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı
nın, 

17 nci sırada : Gündemin 39 ncu sırasındaki, 322 
S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî 
Arabistan Krallığı Hükümeti arasmda imzalanmış bu
lunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısının, 

18 nci sırada : Gündemin 40 neı sırasındaki, 325 
S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısının, 

il9 ncu sırada : Gündemin 41 nci sırasındaki, 328 
S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endo
nezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısının, 

20 nci sırada : Gündemin 42 nci sırasındaki, 329 
S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlan
diya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısının, 

21 ci sırasında : Gündemin 43 ncü sırasındaki, 330 
S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan 
islâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
ması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısının, 

22 nci sırada : Gündemin 44 ncü sırasındaki, 326 
S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Eğitim 
tş Birliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin Kanun tasarısının, 

23 ncü sırada : Gündemin 45 nci sırasındaki, 327 
S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 tari
hinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı
nın, 

C) TEZKERELER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, Es
naf ve Sanat sicili kanun teklifi'nin doğrudan doğru
ya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/43, 4/161) 

24 ncü sırada : Gündemin 60 neı sırasındaki, 345 
S. Sayılı, Î0 Temmuz L967 tarihinde Paris'te imzala
nan Tarifeli Hava Servisleri için Ücret Tarifeleri sap
tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslararası 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun, bulunduğuna da
ir Kanun tasarısının, 

25 nci sırada : Gündemin 61 nci sırasındaki, 346 
S. Sayılı, Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesi
ne katrlınmasını onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun Tasarısının, 

26 ncı sırada : Gündemin 63 ncü sırasındaki, 344 
S. Sayılı, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzala
nan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin bazı ku-

• ralların birleştirilmesi hakkındaki Sözleşmeye ve bu 
Sözleşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Pro
tokolüne katılmanın uygun bulunduğuna dair Kanun 
tasarısının, 

27 nci sırada : Gündemin 24 ncü sırasındaki, 290 
S. Sayılı, 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 noü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun teklifinin, 

28 nci sırada : Gündemin 30 ncu sırasındaki, 315 
S. Sayılı, Haşhaş ekicileriyle ilgili suç ve cezaların affı 
hakkında Kanun teklifinin, 

29 ncu sırada : Gündemin 46 ncı sırasındaki 70'e 
3 ncü ek S. Sayılı, 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun tasarısının, 

30 ncu sırada : Gündemin 57 nci sırasındaki, 341 
S. Sayılı, Seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine da
ir Kanun teklifinin, 

31 nci sırada : Gündemin 65 nci sırasındaki 352 S. 
Sayılı, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve hat bakıcı
larına ve kondoktör, hareket memuru, gardofren, ma
kasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demir Yolları men
suplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 5434 sa
yılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesi hak
kında Kanun teklifinin, 

Yer alması; Gündemdeki diğer kanun tasarı ve tek
liflerine buna göre sıra verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu Önerisini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

VE ÖNERGELER 

BAŞKAN — içtüzüğün 38 nci maddesine göre bir 
önerge vardır, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
9 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlığımıza sunmuş ol

duğum 2/43 esas numaralı Esnaf ve Sanat Sicili Ka
nun [Teklifimin, normal görüşme süresi içinde halen 
bulunduğu Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda gö
rüşülemediğinden, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğin
ce Genel Kurul Gündemine alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutla-
rıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihaleler
deki usulsüzlükleri tespit amacıyle kurulan 10/15 nu
maralı Araştırma Komisyonunun görev süresinin üç 
ay daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi (3/645) 

BAŞKAN — Süre uzatımına dair Araştırma Ko
misyonu Başkanlığı Tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 arkadaşı

nın Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle 
ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki 
usulsüzlükleri tespit etmek gayesiyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 12.12.1975 
tarihli 38 nci Birleşiminde kurulması karara bağ
lanan Meclis Araştırması Komisyonumuz, verilen 
müddeti içinde çalışmalarını tamamlayamadığından, 
çalışma müddetinin karar tarihinden itibaren üç. ay 
daha uzatılması hususunu yüksek tasviplerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Komisyon Başkanvekili 
Manisa Milletvekili 

Necmi Özgür 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Der
nekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına 
bir hüküm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39,2/103) (S. Sayısı: 181) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine başlıyoruz. 

Geçen birleşimlerde görüşmeleri tamamlanamayan, 
gündemin 1 nci sırasındaki 181 sıra sayılı 22.11.1972 
tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 Mad
desinin 3 ncü Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, ben 
de İçtüzüğün 38 nci maddesine göre bir önerge gön
dermiştim; ama... 
* BAŞKAN — Efendim, oturum içerisinde bildi

ğiniz gibi olmuyor. Gündem tanzimiyle ilgilidir bu. 
Gelecek birleşimlerde ele alınacaktır her halde. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununa ekli (11) numaralı tabloda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru, (2/119) (S. Sayısı : 225 ve 225 e 1 nci ek) 
(D 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında yer 
alan, 29 . 7 . 1970 günlü ve 1310 sayılı Finansman 
Kanununa Ekli (II) Numaralı Tabloda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 29 . 4 . 1976 ta
rihli 95 nci Birleşimde içtüzüğün 89 ncu maddesine 
göre Plan Komisyonuna geri verilen 2 nci mad
desine dair Komisyonunun ek raporu gelmiş ve 
225/1 nci ek sıra sayısıyle sayın üyelere dağıtılmış
tır. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Yetki belgesine havi Gelirler 

Genel Müdürü Abdullah Aykon Doğan, burada. 
Ek raporu okutuyorum : 
(Plan Komisyonu raporu okundu) 

(1) 225 S. Sayılı Basmayazı 29 . 4 . 1976 tarihli 
95 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

— 225'e 1 nci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 
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BAŞKAN — Komisyonca yeniden düzenlenen 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 Saydı Finansman 
Kanununa Ekli İşletme Yergisi İle İlgili II Numaralı 

Tabloda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 2. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı 
Finansman Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Son nüfus sayımına göre belediye 
içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faali
yet gösteren mükelleflerden bu kanuna ekli (II) nu
maralı tablonun (a) bendinde yer alan işletmeler iş
letme vergisinden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAvŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADİNA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

1318 sayılı Finansman Kanununun 2 numaralı 
tablosunda değişiklik yapılmasına dair kanun tekli
fi müzakereleri 1 nci madde üzerinde tamamlanmış; 
2 nci maddede, istisna maddesi görüşülürken bende
niz söz almış, 2 nci maddenin, istisna maddesinin 
geri çekilmesini, son derece zararlı bir madde oldu
ğunu huzurlarınızda ifade etmiştim. 

Komisyon o gün büyük ve isabetli bir karar, ver
di ve 2 nci maddeyi yeniden tetkik etmek üzere geri 
çektiğini ifade etti. Ne var ki, şimdi okunan şekliyle 
o günkü Komisyonumuzun isabetli kararının tecelli
sini iyi bir tecelli olarak görmedik, «eski hamam es
ki tas» denilen tabirle eski durumu tekrar karşımıza 
'getirmiş bulunmaktadırlar. 

Getirilen durum nedir? Kuyumcular, sarraflar, 
mücevheratçılar, saünacılar, içkili ve çalgılı lokanta 
işletenler, çalgılı meyhane işletenler, çalgılı birahane 
işletenler, içkili ve çalgılı bahçe işletenler, içkili ve 
çalgdı gazino işletenler, kokteyl salonu işletenler, iç
kili ve çalgılı kır bahçesi işletenler, bar işletenler, 
diskotek işletenler, pavyon işletenler, bijuterik eşya 
satanlar, mobilyacılar vesaire. Tamamen lüks tüke 
tim, keyfî tüketim, zararlı ve israfa dönük tüketimin 
İşletme Vergisine tabi olması esası 1 nci maddede 
getirilmiş idi, buna memnun olduk. Hem devlet ye
ni bir vergi kaynağı olarak geniş imkânlar elde ede-
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cek, hem de bu gibi lüks tüketime temayülü olan
lar, bara, pavyona, diskoteğe gidenler bunun cere
mesi olarak devlete İşletme Vergisi olarak ödemede 
bulunacaklar, buna memnun olduk. 

Ne var ki; 2 nci madde, nüfusu 30 binden daha 
az olan yerlerde bu vergi uygulanmayacak, diyor. 
Müsaade ederseniz bendeniz, şu kanunun hudutları 
dışında bir suali Sayın Komisyona ve ilgililere sor
mak istiyorum : Siz, bir vergi hukukuna göre bir 
meseleyi teşvik etmek isterseniz, ne yaparsınız? Ver
gi iadesi sistemini getirirsiniz veya vergisizlik sistemi
ni getirirsinz veya birtakım tenzilâtlar yaparsınız; bu
na, «Teşvik» deniyor. 

Şimdi, o halde bu kanunun, 2 nci maddenin yo
rumundan biz Parlamento alarak şöyle bir teşvike 
alet Olmak durumundayız : Küçük şehirlere bar, 
pavyon gitsin; bunun aksine, küçük şehirlerde «bar, 
pavyon yok» derseniz, gerçek bu ise de, gitmesi için 
teşvik ediyorsunuz. Ne ile teşvik ediyorsunuz? Vergi 
muafiyetiyle teşvik ediyorsunuz. Vergi hukukuna 
göre bunun izahı bundan ibarettir. Şimdi, ne ola
cak? Çubuk Barajında eğlence sitesi, içkili gazino, 
bar ve pavyon kuranlar, orada eğlenenler vergi mü
kellefi olmayacak; Ankara merkezinde bu işi yapan
lar vergi Ödeyecektir.. O zaman ne olacak? Çubuk'a, 
Baraj 'a .kayacak. Ondan sonra Anadolu'ya kaydır
manın maddesidir bu. Madem devlet vergi kaynak
ları arıyor, vergi kaynaklarında birtakım sıkıntılar 
var, o halde biz mobilyaya, bijuterik eşyaya, parfü
meriye, kuyumcunun sattığı emtiaya, bara, pavyona, 
içkili yere, istisnasız her yere vergi koymalıyız. Değil
se bilesiniz ki, Anadolu'ya, küçük kentlere, küçük 
yerlere barı, pavyonu, kötü yerleri göndermek için 
teşvik yapıyoruz manasına gelir bu madde. 

Mobilya meselesinde muhterem arkadaşlarım; 
Ankara'da küçük bir teşhir salonu koyar «satmıyo
rum» der, .«teslim mahallî Çubuk kasabası» der ve 
orada teslim eder. Halihazır televizyonda tatbikat 
böyle veya lüks emtianın satışında böyledir. O halde 
geliniz, bu muvazaalı, gayri ahlâkî tutumları, ticaret 
ahlâkına uymayan durumları önleyelim, haksız re
kabeti önleyelim ve küçük yerlere barı, pavyonu, 
diskoteği göndermenin vergi muafiyetiyle takviyesi 
içinde olmayalım. O gün bunları kesin olarak ifade 
ettik. «Bunlar mümkün değildir, derseniz, Türkiye' 
de bunun örnekleri var. Eğlence siteleri, küçük Las 
Vegas'lar, küçük Monte Carlo'lar kurmanın madde
sidir bu. 

Onun için sayın milletvekillerinden (ısrarla rica 
ediyorum; bu 2 nci madde son derece önemlidir. 
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Karma Komisyonun bunu bu şekilde getirmesini 
esefte karşıl^orum. O gün hükümetimiz ahlâkçı 
ve maneviyatçı ıbir programla yola çıktı, böylesine 
diskoteği, barı, pavyonu Anadolu'ya yaymanın mad
desini nasıl getiriri? Hükümetimiz bunu geri çeksin» 
dedim. Komisyon geri çekti. Ne var ki, bugün kapa
lı bir ifadeyle yine bu maddeyi tekrar geri getiriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde reddedilmeli
dir. İşletme Vergisi; !büyük yerde de, en küçük köyde 
de, parfümeri eşya alana, ruj alana, mobilya alana, 
kuyumcu dükkânı varsa alış - veriş edene içkili yere 
(gidene uygulansın. Bunun irn/Uiyazı, bunun farkı ol
mamalıdır. 

Muhterem kardeşlerim, ıbu meselede hepinize uya
nıklığı, özür dileyerek tavsiye etmek istiyorum. Say
gılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Şahsı adına, Sayın İlhan Ersoy,buyurunuz efen

dim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 

Kanun teklifimin Komisyonca geri alınan ve ye
niden düzenlenip huzurunuza getirilmiş olan bu mad
desi, esas itibariyle bir 'başkalık, bir yenilik getirmi
yor. 

1 nci maddede çok değerli arkadaşlarımın vermiş 
olduğu Ibir takrir üzerine, emtia grupuyla, işletme 
grupunu ayrı ayrı mütalaa ettiğimiz, ayrı ayrı yer
lerde gruplandırdığımız ve dolayısıyle ayrı ayrı nu
mara verdiğimüz için; oradaki numaralar ile bu mad
dedeki numaraların 'birbirine uymasını sağlamak 
maksadıyle Komisyon sadece numara değişikliği yap
mış oluyor. Dolayısıyle emtia grupunu 30 bin nüfu
sun altında olan yerleri vergi istisnasından çıkarıyor; 
ama nakli mümkün olmayan, bir yerden başka bir 
yere götürülmesi mümkün olmayan işletme grupunu 
olduğu gibi bırakıyor. Yani, burada bir değişiklik 
gelmiyor arkadaşımın itiraz ettiği konuda. 

Değişiklik nerede? Emtia grupunun tamamını her 
yerde vergiye talbi tutmak suretiyle suiistimali önlü
yor. Yani, bucada mevcut kanundaki bir hüküm ge
tiriliyor. Bu kanuna ilâveten emtia grupunda televiz
yon gibi bazı malzemenin, meselâ Ankara'da satıl
dığı halde, ıbir başka yerde satılmış gibi gösterilmesi 
gibi, yapılması muhtemel olan bir suiistimali önle
yici hüküm getiriyor; bunun dışında bir şey getirmi
yor. 

Yüce Heyetinizin Komisyondan gelen metni ay
nen kabul etmesinde isabet olduğu kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Kişisel olarak Sayın Önder, buyurun efendim. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
işletme Vergisi, aslında vergi düzeninin en iptidai 

olanıdır, işletme Vergisi iptidâidir. Çünkü, sadece es
nafa vergi tahsildarlığı görevi verir. Vatandaşla ni
hayetinde münasebette bulunan aracıya tahsildarlık, 
vergi tahsildarlığı görevini yüklemektedir ve bu görevi 
iyi yapmadığı takdirde cezalandırmaktadır. 

Şimdi, bundan önceki, halen meriyette bulunan ya
sanın bazı maddeleri değiştiriliyor; 30 bin nüfusa ka
dar bulunan yerlerde uygulanmayan İşletme Vergisi, 
kısmen uygulanır hale geliyor. 

Benden önce konuşan arkadaşımız, sadece bir kı
sım meslek grupunun niye dahil edilmediğinden şikâ
yet etti. Aslında, «niye dahil edildi, niye dahil edil
medi» aradaki tefrika, bir adaletsizlik konusu olabi
leceği kadar önemli olan nokta işin esprisidir. Köy
deki bakkala dahi İşletme Vergisi uygulaması getiril
mektedir. Gerçek bu. Nahiyedeki esnafa İşletme Ver
gisi uygulaması getirilmektedir. Gerçek bu. Yapıla
cak tercih budur. 30 bin nüfusun altında bulunan 
bölgelerde yaşayan esnafa İşletme Vergisini uygulata
cak mısınız, uygulatmayacak mısınız? Tercih budur, 
Aslında İşletme Vergisinin temeli sakattır, yanlıştır, 
iptidaidir. Katma Değer Vergisine gitmek cesaretini 
gösteremeyenler İşletme Vergisini, esnafla vatandaş 
arasındaki dengeye getirmek gücünü gösteriyorlar. Ni
çin toptancıya getiremiyorlar? Niçin sanayiciye getire
miyorlar? Niçin ithalâtçıya getiremiyorlar? Bu bir dü
zendir. Gücü ithalâtçıya yetmiyor, gücü toptancıya 
yetmiyor; ama gücü esnafa yetiyor. 

Gelir Vergisinin otokontroludur diye İşletme Ver
gisi gelir. Gelir Vergisinin otokontrolu olmak duru
munda değildir. Çünkü naylon fatura yapma hakkı 
toptancıda vardır, naylon fatura yapma hakkı sanayi
cide vardır; ama o naylon fatura ile mal alan esnafa 
ciddî fatura yapmak külfetini getirmektedir. Pahalı 
aldığı, enflâsyon ortamı içerisinde pahalı aldığı, nay
lon fatura ile aldığı malı, gerçek değerine satmak gibi 
bir çelişkiye esnafı sürüklemektedir. Aslında işin cid
dî olarak ele alınması lâzımdır. Getiriniz Katma De
ğer Vergisini. Gücünüz yetiyorsa ithalâtçıya getiriniz. 
Getiriniz yetiyorsa Katma Değer Vergisini sanayiciye; 
gücünüz yetiyorsa toptancıya getiriniz. Bu bir zencir 
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olsun. İthalâtçı, toptancı, perakendeci düzeni içerisin
de okun, Katma Değer Vergisi sistemi içerisinde ol
sun ve hiç kimsenin yükü bir başkasının üstünde, 
omuzunda olmasın; altta ezilen esnaf olmasın. 

Biz, adaletli bir vergi düzeni getirmek zorundayız. 
Gerçekten de Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisin
de vergiler arasındaki uyumluluğu sağlama bakımın
dan da, eğer Ortak Pazar içindeki statümüz devam 
edecekse ve bir başka açıdan da gerçekten modern bir 
vergi sistemi söz konusu olacaksa, bu İşletme Vergi
sinden başlatılan ve vatandaşı alıştırıyoruz diye -böy
lesine iptidai bir yoldan gelinmez ve başlanılmaz. 

Geçen dönem İşletme Vergisini getiren iktidara bu
nu uzun uzun anlatmaya çalıştık, anlatamadık. Bu
gün de Cephe Hükümeti bunu anlamamış görünüyor. 
Bunu öylesine anlamamış görünüyor ki, sadece 30 000 
nüfusa kadar olan bölgelere de İşletme Vergisini, ora
daki küçük esnafa kısmen de clsa yayma önerisini 
getiriyor. Bu tutarlı değildir, bu yanlış bir uygulama
dır, haksız bir uygulamadır; bunun kabul edilmemesi 
gerekir. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Önder. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Şahsım adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsı adına iki arkadaşımız görüştü 
sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Grup adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına sayın 
Özer Ölçmen, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Değerli arkadaşlarımız tadil teklifi hakkındaki gö
rüşlerini arz ettiler Yüce Heyete. Ben Demokratik 
Parti Grupu adına, çok kısa olarak meselenin prensi
bi üzerinde Grupumuzun görüşlerini arz etmek istiyo
rum. 

30 binden aşağı nüfuslu kentlerimizle ilgili bir ta
dil teklifidir görüşmekte olduğumuz. Aslında İşletme 
Vergisinin tümü üzerindeki tadilâtı beklemektedir ge
niş vatandaş toplulukları, esnaf zümremiz. Çünkü ka
nunun geçişinde yapılan haksızlıklar halen devam et
mekte ve vatandaşı mutazarrır etmektedir. Çeşitli hü
kümetler ve bugünkü Hükümet de bunu tadil edeceği
ne dair, seçim propagandalarında ve kömışmadarmda, 
çeşitli vaatlerde bulunmasına rağmen, bugüne kadar 

, haklılığı getirecek bir tadil tasarısı maalesef sevk etme-
: mistir. 

Bir bariz misalle, halkın dilinde meseleyi sembolize 
eden bir bariz misalle bu konuyu tasvir etmek istiyo
rum. Vatandaş şundan şikâyetçidir; bu kanunda sosyal 
adaletin gerçekleşmediğini sembolize etmek bakımın
dan : 

«Benim zeytinimi, peynirimi koyduğum teldola-
bımdan İşletme Vergisi alıyor Devlet; fakat hali vakti 
daha yerinde olanın buzdolabından Devlet İşletme 
Vergisi almıyor» şeklinde meseleyi gayet güzel tasvir 
eden, sembolize eden bir çerçeve çizmektedir. 

Ê vet, bugün Türkiye'de fakir fukaranın zeytinini, 
paynirini koyduğu teldolabına İşletme Vergisi vardır; 
penceresine çaktığı iki çiviye İşletme Vergisi vardır; 
fakat maddî durumu daha kuvvetli olan, buzdolabı 
alan, Türkiye'de İşletme Vergisi maalesef vermemek
tedir. 

Bunu, benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk 
Partili sayın arkadaşımızın söylediği biçimden biraz 
daha değişik olarak ele alıyor ve menşeinden vergi 
alınması, meselenin prensibinden çözümlenmesi görü
şünü taşıyoruz; sayın Önder'in söylediğinden daha 
değişik olarak, Katma Değer Vergisi meselesini men-
şeinde, istihsal sırasında vergi almak suretiyle hem 
esnafı lüzumsuz külfetten kurtarmanın, hem de vatan
daşı mutazarrır etmemenin gerektiği görüşündeyiz. 

Biz bu ufak tefek tadilât ve tashihat yerine, Hü
kümetten, İşletme Vergisi meselesinde daha temel ve 
vatandaşı koruyan tasanlar sevk etmesini beklerdik. 
Bugüne kadar bunların sevk edilmemiş olmasından do
layı da duyduğumuz üzüntüyü belirtmekteyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına sayın 
Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, şu kanaatteyiz: 
Bütün Türkiye sathında esnafımızı, sanatkârımızı, tüc
carımızı, sanayicimizi Anadolu sathına sanayi getir
meye, yeni teşebbüsler getirmeye teşvik edeceğimiz 
yerde, maalesef bunun' teşvikçisi olacak şekilde vergi 
indirimi yapacağımız yerde, bir sayın arkadaşımızın 
küçük ilçelerde, kasabalarda bunun yerine içkiyi, key
fi, israfı teşvik edecek şekilde; 1318 sayılı Kanunun 
bir maddesini tadil eden ve şimdi huzurlarınızda sa-
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yacağım konulardan İşletme Vergisi alınmamasını tek- t 
lif etmesini büyük üzüntü ile karşıladım. I 

Bu değerli arkadaşımız şu Meclis çatısı altında her I 
zaman çok yapıcı hareket ederdi; bilmiyorum hangi 
saik ve sebeple böyle bir teklifi ileri sürmüştür. 

1318 sayılı Kanunu, Hükümetin, çok ince düşüne
rek, iyi tetkik ederek tadil etmesi lâzımdır. Memleket 
sathına sanayii yayacak, sanatkârın getireceği küçük 
teşebbüsleri teşvik edecek,' tüccarın alışverişini, alanı -
satanı memnun edici, kolaylaştırıcı hususları temin 
edecek şekilde işletme Vergisinde bu gayelerle, bu ko
nularda söylediğim gayelerle indirim yapmayı, İşletme 
Vergisini kaldırmayı hedef tutan bir kanunu, Hükü
metimizin getirmesi lâzım. Bugün İşletme Vergisi, 
alam da satanı da çok fazla rencide etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, önün yerine teklif şu: «Son 
nüfus sayımına göre belediye iş nüfusu 30 bin ve 
daha aşağı olan yerlerde faaliyet gösteren mükellef
lerden, bu kanuna ekli II numaralı tablonun (a) ben
dinde yer alan işletmeler işletme Vergisinden muaf
tır.» 

Kİmlermiş bunlar? (a) bendi; işletmeler, kuyum
cular, sarraflar, müeevheratçılar, saunacılar, içkili ve 
çalgılı eğlence yerleri, çalgılı meyhaneler, çalgılı bi
rahaneler, içkili ve çalgılı bahçe işletenler, içkili ve 
çalgılı gazino işletenler; hepsi içkili; bu ne biçim şey? 
Kokteyl falonları, içkili ve çalgılı kır bahçeleri, eğ
lence yerleri, barlar, diskotekler, pavyonlar; maşal
lah... 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi biz, Meclis olarak, he
pimiz, «işletme Vergisi bugün için gayri adildir, bu
nun yerine modern sistem getirilmelidir» diyorum ve 
bunda bet-aberiz. 

Bilhassa, haftada bir gün pazar kurulan küçük 
kasabalarda köylü 40 kilometrelik köyden geliyor, 
öğleye kadar alış - veriş yapacak, 250 gramlık çM 
alacak, merkebine mıh, nal alacak; giderken «Dur 
dayı.» Ne o? «işletme Vergisi.» «Hay Allah bilmem 
neyini» diyor. Alan gayri memnun, satan gayri mem
nun. 

Sayın teklif sahibiriden istirham ediyorum, ya tek
lifini geri alsın, veyahut da bir önerge verdik sevgili 
arkadaşlarım; - bû gibi yerlerden işletme Vergisi alın
masını teklif eden bir önerge verdik lütfen bunu ka
bul buyurun 1318 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin, bu gibi yerlere muafiyet getiren 12 nci madde- I 
nin tamamiyle kanundan çıkarılmasını bu münase- I 
betle teklif ediyoruz. Bütün partilerimizin buna I 
iltifat etmesini, rica ediyoruz. Böylece halka hizmet j 
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esnafa, sanatkâra hizmet, sanayiciye hizmet getirecek 
ve esas keyften vergi alma, hatta birçok uygunsuz iş-. 
lere teşvik edici bu gibü yerleri diğerlerinden ayırıp, 
bunlardan vergi alma yoluna gitmiş olacağız. 

Önergemize iltifat buyuruknasım ve bilhassa bu 
teklifin, >u ferdî teklifin reddedilmesini önemle istir
ham ediyorum. 

Bunun (b) fıkrasına gelince; bilcümle süs eşya
sını lüks eşya, mücevherat, kürk ve benzerini vergi
den muaf tutuyor. 

Sevgili arkadaşlarım, içki, kumar, mücevherat, 
parfüm gibi şeyleri işletme Vergisinden muaf tut
mayı öngören 1318 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinin tamamının kanundan çıkarılmasını teklif et
tik ve böylece hepimizin içini yakan, milletiimizin içi
ni yakan şu lüks ile keyften vergi alma istisnasını 
kaldırmış olacağız. Hepinizin buna iltifat etmesini is
tirham ediyorum. 

Bu teklifi ileri süren sayın arkadaşımızdan da, 
bugüne kadarki yüksek mevkiini düşünerek teklifi
ni geri almasını önemle rica ediyorum. Böyle şey ol
maz. 

'Biz, Anadolu sathına, kasabaya, köye sanayii ge-: 
tirelim, esnafa, sanatkâra hizmet getirelim, tüccara 
kolaylık sağlayalım, alana satana kolaylık sağlaya
lım; bunları işletme Vergisinden memleketin iktisadî, 
ticarî hayatını genişletmek için, muaf tutalım. Yok-; 
sa, lüks, 'zevk sefadan vergi almamak suretiyle bun
ları Anadolu'da teşvik etmeyelim. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Doğan Kitaplı, 

buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA DOĞAN KÎTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir güzel tesadüf, bir arkadaşımızın, İşletme Ver

gisinde belli sıkıntıları gidermek için, belli şikâyetleri 
önlemek için getirdiği bir kanun teklifi üzerindeki 
konuşmaları komisyonda bulunan arkadaşlar yaptı; 
o zaman ben de komisyorida idim, gelen teklifi mü
nakaşa ettik ve daha olgun hale getirdik. Mesele 
şu: 

Yeni muafiyet getirilmiş değil, yeni muafiyet yal
nız şurada getirilmiş; nal mıhı, çivi, kapı tokmağı 
gibi küçük inşat malzemeleri - iktisadî gücü zayıf 
olan kişilere, bilhassa köylülere muhatap - muafiyet 
sınırına sokulmuş; bunun dışında bu kanunla yeni bir 
muafiyet getirilmemiş. 
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Arkadaşlarımızın şikâyet ettikleri muafiyetler za
ten eski kanunda var. Kanun gayet sarih Kanunun 12 
ncı maddesi; «Son nüfus sayımına göre belediye için 
nüfusu 30 'bin ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet 
gösteren mükellefler işletme Vergisinden muaftır» i 
demiş, bunlara da ayrıcalık koymuş; «Bu Kanuna 
ekli II numaralı tablodaki 1, 2, 3, 17, 21, 23, 24 ve 
25 numaralı pozisyonlar hariç.» 

Arkadaşımız, bu teklifi ile, arz ettiğim gibi, sade
ce bu muafiyete tüm şehir nüfusunu nazarı itibare al
madan satılan çivi, kapı tokmağı gibi ufak inşaat mal
zemelerini ithal etmiş. 

Biz Komisyonda bir meseleye eğildik, dedik ki : 
«Türkiye'de İşletme Vergisinden bazı sakıncalar do
ğuyor. Ne doğuyor? Şehir içinde televizyon satanlar, 
30 bin nüfusun altında bir yerde dükkan açarak, ora
ya fatura keserek, İşletme Vergisi kadar düşük fiyat
la televizyon satıyorlar. Dölayısıyle hem piyasada iki 
türlü fiyat teşekkül ediyor, hem de biz bazı işletme- I 
leri bedavaya zorluyoruz. Ankara'da bulunan televiz- I 
yon satıcısı Gölbaşı'nda bir işyeri gösteriyor ve fa- I 
turayı oraya keserek, tşletme Vergisi kadar noksan, I 
şehir içinde televizyon satandan o miktar kadar nök- I 
san fatura kesiyor. Öyle ise bunlar büyük kalemler
dir, lüks kalemlerdir, her yerde aynı olması lâzım olan I 
kalemlerdir» dedik ve bunu da Komisyon olarak bu 
kanuna itJhal ettik. I 

Bu kanunda bir şey daha yapıldı; el işi halılar mu- I 
afiyete ithal edildi. Makine halıcılığı ile el işi halıcıh- I 
ğın rekabetini bir belli dengeye sokabilmek için bu lâ- I 
zımdı ve Komisyondaki arkadaşlarımızın her birisi bu- I 
na itibar ettiler ve el işi halıları muafiyet içine alındı. I 
Yani eski kanuna göre muafiyet içine alınan, yalnız el I 
işi halılarla, demin arz ettiğim gibi çivi, kapı tokmağı I 
gibi, yani küvet gibi büyük parça inşaat malzemeleri- I 
nin dışındaki, malzemelerden ibaret. I 

Şimdi değerli arkadaşlarım derler ki : «Efendim I 
ithalâtçıya, ihracatçıya, toptancıya vergi getirmekten 1 
korkanlar bunu böyle getirmişlerdir.» I 

Değerli arkadaşlarım, insaf ile konuşalım. Adalet I 
Partisi bu kanunu getirdiği zaman bu fikirleri ifade I 
eden grupa mensup arkadaşlarımız «Bu, büyük cesa- I 
ret isteyen bir kanundur» demişlerdir. Biz doğru bil- I 
diğimiz yolda, doğru bildiğimiz kararlarda her zaman I 
cesaretle hareket etmişizdir ve nitekim zannederim I 
arkadaşlarım yakından takip ederler, takip etmişler- I 
dir bu meseleyi, önemli meseledir, Türkiye'de önem- I 
li bir harekettir vergicilikte tşletme Vergisi, büyük re- I 
daksiyonu önceden gösteren bir harekettir. Ama bunun | 
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da üzerine Adalet Partisi inandığı için cesaretle git
miştir. 

«Efendim aslı ne olmalıdır?..» Elbette Katma De
ğer Vergisi olmalıdır. Bunu, bu kanun müzakere edi
lirken de yetkililer burada ifade ettiler. Ama bir ge
çiş dönemidir. Katma Değer Vergisi Türkiye bünye
sindeki memleketler için hemencecik tatbiki kolay bir 
mesele değildir. Bu bir geçit kanunudur, bir geçiş ka
nunudur. Nitekim beyanlar takip edilirse görülür ki 
Hükümet, Katma Değer Vergisinin getirilmesi yolun
da büyük bir hazırlık içindedir. 

Şimdi kısaca şöyle bağlamak istiyorum sözümü : 
Bir arkadaşımız Türkiye'de, demin arz ettiğim, detayı 
ile arz ettiğim meselelerin sıkıntısını duymuş, bir tek
lif getirmiş. Bu, bir arkadaşımızın görüşüdür. Arkada
şımızın getirdiği bu teklif Komisyonda biraz daha ge
nişletilmiş, bazı ikili tatbikatı önleyici tedbirler de ilâ
ve edilmiş gelmiştir. Bunu Hükümet politikası olarak 
müzakere etmenin de tabiî bir manası yoktur. Kana
atimizce kâfi değildir, ama faydalı netice getirecektir. 

«Efendim içkili lokantalar muaf tutuluyor». Hayır 
efendim; bu gelen teklifte içkili lokantalar lâfı yok, 
arz ettiğim kalemler var. Ama, ondan önceki kanun
da, belli bir nüfus sınırının altında olan yerlerde mua
fiyetler vardı zaten. Bu kanunda eğer bu maddelerden 
bahsediliyorsa, o maddenin yeniden tedvini dölayısıy
le o kalemlerden bahsedilmiştir, değişiklik dölayısıyle 
değil. 

O bakımdan belki büyük çapta bir düzeltme de
ğil, ama kanaatimizce vatandaşın belli sıkıntılarını bir 
ölçüde giderecek vasıfta bir tekliftir,, Onun için ar
kadaşlarımın bu teklife iltihakı halinde vatandaş le
hine, tatbikat lehine bir netice hâsıl olabilecektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kitaplı., 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ölçen, 

buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 

(tstaribul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Aslında üzerinde görüşmekte olduğumuz yasamn 

bir Hükümet tasarısı olarak gelmesini diler idik. Zi
ra son derece önemli bir yasa. 

Aslında İşletme Vergisi sorununu 1970 yılı de-
valüasyonuyle yürürlüğe koyan ve kamu maliyesine, 
küçük esnaf aracılığıyle, onun tahsildar olarak görev-
lendirilmesiyle, ama verginin küçük esnafa başvuran 
tüketicinin sırtından ödenmesi kaydıyle kaynak yara
tılması amacını gütmüştü. 
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Bu yasa, yani 131'8 sayılı Yasada yer alan hüküm
ler, bu haliyle nasıl değişirse değişsin, üzerinde müza
kere etmekte olduğumuz teklMe dahi değişse, temelin
deki, kökenindeki iki büyük sakıncayı beraberinde sü
rüklemektedir. 

Bunlardan bir tanesi, küçük esnafı tahsildar ola
rak, ücretsiz Maliye Bakanlığının istihdam etmesi; 
ikincisi, vergiyi mükellefin sırtına yüklemesİdir. 

Bu mahzurları ihtiva ettiği sürece Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak, buraya getirilmiş olan teklifi 
tamamen, kökünden, felsefesi itibariyle reddetmekte
yiz. Aslında sosyal adalete, vergi adaletine uygun ol
mak üzere bu İşletme Vergisi konusunun kaynağına 
dönüştürülmesi gerekir. 

Kaynağına dönüştürüldüğü zaman küçük esnaf tah
sildar olmaktan kurtulmuş, vergi adaleti sağlanmış 
olur ve aynı zamanda küçük hatalardan, küçük ihmal
lerden ötürü Devlet kapı kapı dolaşıp ceza kesme kül
fetinin de dışında bıraşılmış olur. 

Komisyona iade edilen maddede, aslında, daha 
evvel bazı sözcü arkadaşlarımızın belirtmiş olduğu 
gibi, kapsam genişletilmektedir. Kapsamın genişletil
mesi dışında yeni istisnalar getirmemektedir. 

Kapsamın genişletilmesi ise II numaralı tabloda 
yer alan, örneğin; kuyumcu, sarraf, mücevheratçı gi
bi küçük esnafın, nüfusu 30 binden daha az olan yer
lerde faaliyet göstermesi halinde buradaki satışlarının 
vergiden muaf tutulması, bunun dışında içkili ve çal
gılı lokanta, çalgılı birahane işletenler veya gazino 
işletenler, kokteyl salonu işletenler, içkili ve çalgılı kır 
bahçesi işletenler, bar işletenler, diskotek işletenler, 
pavyon işletenler, yani (II) numaralı tablonun 4 ncü 
maddesinden itibaren 14 ncü maddesine kadar yer 
alan alanlarda faaliyet gösterenler 30 bin nüfustan 
daha az olan yerlerde vergiden muaf bulunuyorlar, : 

Bu hem mahzur ihtiva eder, hem de Komisyonun 
tadilâtı dolayısıyle bir miktar da daha faydalı bir man
zara gösterir. 

Şöyle ki : Aslında bu tarzda faaliyet gösterilen ve 
30 binden daha az nüfusu olan kesimler, genellikle ' 
turizme açık olan alanlardır. Açık olan alanlarda, özel
likle, ben sanmıyorum ki herhangi bir küçük.esnaf, 
«Ben vergiden muaf olacağım» diye bir kaç kilomet
re ileride, 30 - 40 kilometre ileride, sadece yılın bazı 
mevsimlerinde faaliyet gösteren gazino, çayhane veya 
diskotek açmaya rağbet etsin. 

©öylece maddenin kökenine itiraz etmiş olmamız
la beraber, Komisyonda bir miktar daha uygun hale 
geldiğini de burada ifade etmekte yarar var; ama da-
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ha önce de Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görü
şü olarak ifade ettiğimiz gibi, Türk Devletinin vergi 
elde etmek için küçük esnafın yakasından elini çek
mesi icaıbede/. . 

Belli ölçüde kaynağına inecek bir İşletme Vergi
siyle, küçük esnafın sırtından veya tüketicinin sırtın
dan bu vergiyi kamu maliyesi böylece almış olmaz, 
eğer kaynağına bu vergi dönüştürülür ise. Bir kamu 
yönetimi, bir devlet, onun yürütücü organı hükümet, 
artık açıkça ifade ediyorum ki, incik - boncuk satış
larından medet umarak, Maliyeye vergi sağlama yo
lundan vazgeçmelidir. Bunu böyle yaparken, incik -
boncuktan vergi sağlamaya çalışırken, milyarlarca 
Türk liralık vergi kaynağını, aslında büyük tüccara, 
büyük sanayiciye, vergi bağışıklığı olarak kamu mali
yesinden transfer etmektedir. 

O halde küçük esnaftan alım yapan veyahut bir 
gazinoya giderek haftada bir defa, eğer bulabilirse bir 
acı kahve.içen veya çay içen vergi ödeyecektir ve bu 
biriken vergiler, yatırım yaptı diye veya sunta ihraç 
etti diye bir başka kadroya, bir başka sınıftaki insan
lara vergi bağışıklığı olarak transfer edilecektir. 

Bu «madde aslında, büyük meblâğların vergiden kaç
masını veya özel sektör olarak yer alan bazı kesimlere 
kamu maliyesinden kaynak transferine rahatlıkla yer 
verebilmek için, kamu maliyesini, vergi peşinde ko
şan ve küçük esnaftan veyahut tüketiciden vergi al
makla çaba sarfeden, tamamen adaletin dışında, hak
kaniyet ölçülerinin dışında bir yola itmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, bu mad
denin kökenine, bu maddenin, bu yasa teklifinin, hat
ta bu yasanın kendisine, felsefesine, ruhuna tamamen 
karşı olduğumuzu; sosyal adalete uygun vergi düze
nimde böyle karakuşî yasa teklifleri veya maddeleri ile 
tüketiciyi veya küçük esnafı vergi cenderesi altında 
tutmaya hiçbir siyasal iktidarın hakkı olmadığını da 
bilhassa ifade etmek isterim. 

Eğer vergi alarak kamu maliyesini kaynak sahibi 
yapmayı arzu ediyor iseniz, size hiç olmazsa özel ola
rak öyle kaynak gösterebilirim ki, oradan siz milyar
larca liralık vergiyi kamu maliyesine sağlayabilirsiniz. 

Bundan önce bahsetmiş olduğum gibi, 1973 yılın
da özel sektörün sanayi ve imalât kesiminde 500 OOO'in 
üzerinde vergi mükellefinin ayda 450 lira vergi ödedi
ğini, siz de istatistikleri incelediğiniz zaman görecek
siniz. O takdirde kimlerden vergi almanın gerektiğini 
burada en az benim kadar bilmiş olacaksınız. 

Açıkça ifade ediyorum ki, kamu maliyesi büyük 
vergilerin kaçmasına müsamaha etmektedir bugünkü 
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siyasal iktidarda; ama sinekten yağ çıkarırcasına kü
çük küçük kalemler üzerinde vergicilik oyunu oyna
maktadır. Bu da vergi meselesini âdeta karikatürize 
eden, onu komedi haline getiren birtakım işlemler zin
ciri olarak, hem mükellefi, hem gelişmekte olan küçük 
sanayiciyi, hem de küçük esnafı mutazarrır etmekte
dir. • 

Bu nedenle eğer gerçekten Hükümet olarak Mil
let Meclisine ciddî yasalarla gelmeyi düşünüyor ise
niz, önce burada aynı siyasal iktidarı oluşturan parti
ler, onun sözcüleri fikir birliğine varmalılar, burada 
farklı farklı görüşleri ileri sürmemeliler ve sonra bir 
araya gelip. Hükümet koltuğunda oturan zevat ile bir
likte, bu İşletme Vergisi komedisinden Türk ulusunu, 
Tük maliyesini nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeliler ve 
bizi, Yüce Meclisimizi burada incik - boncuktan vergi 
almakla meşgul etmemelidirler. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı sunar, hepnize 
teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 

Komisyon adına Sayın Yücel; buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Görüşmekte olduğumuz 1318 sayılı Finansman 
Kanununa ekli îşletme Vergisiyle ilgili II numaralı 
tabloda yapılan değişiklik ve keza 12 nci maddede 
yapılan değişiklik konusunda Komisyonda vapılan 
değişiklikle âdeta belediye sınırlan dışında vahut be
lediyelere çok yakın yerlerdeki işletmeleri bir nevi -
daha önce, esasen Finansman Kanununda tadat edil
diği şekilde yazılı birtakım işletmeleri - teşvik edici 
mahiyette hüküm getirildiği şeklinde ifadelerde bu
lunulduğu için söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu bir kanun tasa
rısı değil, bir tekliftir. Tabiî bütün kanunların bir ta
sarı olarak getirilmesi, bir tasarı olarak görüşülmesi, 
enine boyuna tartışlması, aslında daha ideal bir yol 
olarak da düşünülebilir; ama bu bütün parlamenter
lerin kanun yapma, kanun teklifi hazırlama şeklinde
ki yetkilerini bir ölçüde kısıtlamak yahut o yetkileri
ni sınırlamak anlamına da gelmemelidir. O takdirde, 
yalnız kanun tasarılarına itibar etmek, onları esas al
mak suretiyle, yalnız onlar üzerinde görüşme gibi 
bir durum ortaya çıkabilir. O bakımdan Komisyonu
muz, Komisyonumuza havale edilen tasanlar yanın
da, teklifleri de, gayet tabiî, aynı prosedür içerisinde 
görüşmektedir ve huzurlarınıza orada oluşan fikir
leri yansıtan bir raporla gelmektedir. 

O sebeple, burada da, 1318 sayılı Finansman Ka
nununa ekli îşletme Vergisiyle ilgili tablo değişikli-
ğ'nde de bu yapılmıştır. Bir değerli arkadaşımız bir 
teklifte bulunmuştur. O tablodaki işletmeler kısmın
da birtakım şeyler esas alınmak suretiyle, emtialar
da bazı kolaylıklar sağlamak amacıyle, özellikle çi
vi, kapıkolu, kap;tokmağı gibi ve bir de bunun ya
nında, elişiyle işlenen halıcılığı teşvik amacıyle bazı 
muafiyetler getirilmiş; onun dışında, esasen kanunun 
içerisinde, kendi bünyesinde olan hükümler saklı bı
rakılmıştır. Daha fazla bir değişiklik de yapılmamış
tır. 

Aslında, Finansman Kanunu çok önemli bir ka
nundur. Enine boyuna tartışılabilir; belki başka mad
deleri hususunda da birtakım teklifler verilebilir, 
mümkündür; ama burada getirilmiş olan teklifte, 
yalnız bazı emtianın İşletme Vergisi muafiyetlerinden 
yararlanması esas alınmıştır. Oniın dışında büyük 
ölçüde bir değişiklik yanılmamıştır. Komisyon ola
rak bu istikamette bir çalışma yapıldığını ve huzuru-
runuza bu sebeple böyle bir rapor getirildiğini ifa
de etmek için söz almış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi vardır, oku

tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1318 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kaldırılmıştır 

şeklinde madde 2 nin tanzimini arz ve teklif ederiz, 
Konya Kocaeli 

Şener Battal Şevket Kazan 
Kastamonu Çorum 

Hasan Tosyalı Yasin Hatiboğlu 
İstanbul İstanbul 

İ. Fehmi Cumalıoğlu Süleyman Arif Emre 

Madde 2. — 1318 sayılı Finansman Kanununun 
12 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ ABDULLAH AYKAN DOĞAN — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

Teknik olarak bir hususu açıklamama müsaade
nizi arz edeceğim : Bu Kanunun 12 nci maddesi kal
dırıldığı takdirde, bu kanunun, hizmet işletmeleriyle 
ilgili olarak, 572 ilçe ve bu ilçelere bağlı nahiyeler 
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ve belediyeler bulunan köyler itibariyle uygulanma
sı. gerekecektir. 

Bu hizmet işletmeleri hem götürü, hem de ger
çek usulde vergilenebilmektedir. Götürü usulde ver
gilemeyi, Kanunun yapısı itibariyle bu kadar geniş 
bir alan içinde teknik olarak mümkün göremiyoruz. 

Bu itibarla, İşletme Vergisinin strüktürü değişin-
ceye kadar, Komisyondan gelen metnin uygulanma
sında, kabulünde zaruret görmekteyiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Önerge üze

rinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlarım; 
1318 sayılı Finansman Kanununun 12 nci madde

si (a) ve (b) fıkralarından ibarettir, (a) fıkrası, bil
cümle alkollü maddelerden İşletme Vergisini muaf tu
tan fıkradır; (b) fıkrası da, bilcümle lüks, parfümeri, 
incik - boncuk gibi maddelerden İşletme Vergisini mu
af tutan fıkradır. 

Biz burada, keyfî, memleketimizin ne esnaf ve 
sanatkârlarına, ne halkına ve ne de tüccarına faydalı 
olmayan bu iki konudan İşletme Vergisini muaf tu
tan bu maddeyi kaldırmakla, hem Devletimize 1 - 2 
milyar lira gelir temin etmiş olacak ve hem de hal
kımızın, esnaf ve sanatkârlarımızın çok işine yarayan 
diğer konularda İşletme Vergisini hafifletmekten mü
tevellit vergi zayiatımızı önlemiş olacağız; Hazineye 
de yük bindirmemiş olacağız. 

Bu sebeple önergemizin kabul edilmesi çok yerin
de olacaktır. 

Sayın Hükümet sözcüsünün ifadesi tamamiyle ha
kikate uymamaktadır. 

Demin arz ettiğim gibi, Kanunun 12 nci maddesi, 
II numaralı tablonun (a) ve (b) fıkralarını ihtiva et
mektedir. 12 nci maddeyi olduğu gibi çıkarırsak, şu
rada saydığım hususlardan işletme Vergisinin muafiye
tini kaldırarak İşletme Vergisine tabi kılacağız. Bu
nun, mevzuatla ters düşen tarafı yok. 

(a) fıkrası, «Kuyumcular, sarraflar, mücevherat-
çılar, saunacılar, içkili ve çalgılı lokantalar, çalgılı 
meyhaneler, çalgılı birahaneler, içkili ve çalgılı bah
çe işletenler, içkili ve çalgılı gazino işletenler, kokteyl 
salonları, barlar, diskotekler, pavyonlar» demektedir. 

Buradan işletme Vergisi kalkmasın mı arkadaş
lar? işletme Vergisi, kasabadaki bakkalın, çakkafın, 
esnafın, sanatkârın... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — «Çakkal» ne 
demek Sayın Başkan? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir dakika efen
dim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Türkiye'de çak-
kal yok; esnaf ve sanatkâr var. Tosyalı esnafa haka
ret ediyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Tosyalı 

esnafa hakaret etmiştir, sözünü geri alsın. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Aldım geri, al

dım, aldım; geri aldım. Peki, peki... 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Çakkal yok. 
Ben esnaf ve sanatkârım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Hakaret kastı olmadığı açık Sayın Türkcan. Ri

ca ediyorum... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Tosyalı 

esnafa hakaret ediyor. 
BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir kastı yok 

efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Aldım... 

BAŞKAN — Konuşmasında onu müdafaa ediyor, 
siz «hakaret var» diyorsunuz. Yapmayın canım. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Maksudumun 
o olmadığı belli. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (istanbul) — Kendisi 
itiraf ediyor, siz savunmasını yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — «Yok» diyor efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Aldım efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, hakaret kastı olsa ben 

müdahale ederdim. Onu söylüyorum efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım.... 

BAŞKAN — Bir tekerlemedir bu. Rica ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — ... Sözün gelimi, 
akımı icabı bir kelimeyi, sözgelişi şey yapmak... 

BAŞKAN — Tamamlayın Sayın Tosyalı, süre dol
du efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hiç birinizin 
maksudu o olamaz. Vatan sathındaki her nevi vatan
daşımızı, esnafımızı, sanatkârımızı başımızın üstünde 
tuttuğumuz açıktır ve bu hepimizin müşterek arzusu
dur. Bunu böyle istismara lüzum yok. 

Sevgili arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — Süre doldu, rica ediyorum. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamamlıyo

rum. 

— 66 — 
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İşletme Vergisi, bütün küçük kasaba ve köylerimiz
deki pazarlarımızdaki, halkımızı, esnafımızı, sanatkâ
rımızı, küçük işletmeciyi, alanı satanı hakikaten sık
maktadır. Bunun hafifletilmesi veya tamamen kaldı
rılması taraftarıyız.. 

BAŞKAN — Bitti süre efendim, irca ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ancak keyfî 
ve lükse kaçan maddelerden de İşletme Vergjsini muaf 
tutmak taraftan değiliz. Bunlarda îşletme Vergisi ol
malıdır. Halkın canını sıkan, esnafın canını sıkan, iş
letmecilik gücünü engelleyen hususlardan İşletme Ver
gisi kalkmalıdır. Binaenaleyh, biz 12 nci maddenin 
metinden çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu kaldırıldı
ğı takdirde hepimizin arzu ettiği husus tahakkuk ede
cek, şu keyfî ve kumar, diskotek bar vergiye tabi 
olacaktır. Takdirinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum : Ka

bul edenler.... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

2 nci maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımını takip eden ay 
başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.... Yok. 

Değişiklik önergesi?.... Yok. Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen yok. Değişiklik öner
gesi yok. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen arka
daşlarımıza söz vereceğim. 

Aleyhte sayın Neccar Türkcan, buyurun efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; 

1318 sayılı Finansman Kanunu ile İşletme Ver
gisi olarak halkımızın üzerine sardırılan bu vergiye 
şahsım olarak kökünden karşıyım. Çünkü, Anayasa
mızın 42 nci maddesi angaryayı yasaklamıştır. Bu İş
letme vergisi, esnafımıza yük getirmek suretiyle bir 
angarya yüklemektedir. Esnaf ve tacirler Maliyenin 
tahsildarı durumundadır. Dükkânından kaybolan bir 
parçadan esnaf mesul tutulmaktadır. Emanet olarak 
birine bir parça verse ve İşletme Vergisine dahil olan 

bu parça o anda sayıma uğrasa, o nedenle o esnaf 
cezalandırılmaktadır. 

Bu nedenle, bu vergi kökünden alınmalıdır. Yani, 
İşletme Vergisi üretime konulmalı, üretime konul
duktan sonra numaralanmalı. Sanayici, çıkardığı, ge
rek televizyon, buzdolabı veya gerekse diğer mallar 
için, şu numaradan şu numaraya kadar. İşletme Ver
gisi alınmıştır diye, Gider Vergisi gibi faturaya yaz
malıdır. Yani İş, sanayicinin, veya ilk üreticinin din
de olmalıdır. 

Bu güne kadar uygulandığı gibi, ayrı ayrı, ufak 
parçalar halinde, çiviye, menteşeye uygulanacak olur
sa ve bir menteşe kayboldu diye esnaf ceza görecek 
olursa, bunun ne kadar yanlış olduğu ve tabanda 
bulunan insanlara ne kadar büyük yük getireceği 
ortadadır. 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, kısa ve özlü olarak 
rica edeceğim. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Tamamlı
yorum sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, İşletme Vergisinin bugünkü 
durumunu maliyecilerimiz ve bütün parlamenterler 
çok iyi bilirler. Örneğin, Ankara'da satılan bir televiz
yon, Gölbaşı'ndan yahut da bir başka nahiyeden fa
tura edilmektedir. Bu yanlıştır; patronlara yarar bir 
durumda uygulanmaktadır. Bu yanlış uygulamanın da 
önlenmesini istemekteyiz. İşletme Vergisinin, hiç ol
mazsa Türkiye'de esnaf ve sanatkârımıza yük getir
meyecek bir şekle dönüştürülmesini, büyük sanayici
den alınmayan; ama halka yıkılan verginin eğer âlı-
nacaksa esnaf kanalıyle daha az yükle alınmasını arz 
ederim. Bu nedenle, bu kanuna karşı olduğumuzu, bu 
kanuna kırmızı oy verdiğimizi açıkça ilân eder, hepi
nize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN —'Teşekkür ederim sayın Türkcan. 
Lehte sayın İlhan Ersoy, buyurun efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
27 . 2 . 1974 gününde, yani bundan iki yıldan 

daha önce bir süre Yüksek Meclise sunmuş oldu
ğum bir kanun teklifi ile, 1970 yılında çıkarılmış 
olan 1318 sayılı Finansman Kanununun (II) sayılı 
Tablosunda bir miktar değişiklik yapılmasını öngö
ren bir metni hazırlamış bulunmaktayım. 

Bu metin, esas itibariyle yeni bazı maddeleri İş
letme Vergisi kapsamı içine almıyor, tamamen ak
sine; fakir fukaranın, çok sayıda vatandaş kitlesinin 
her gün az miktarda alma durumunda bulunduğu 
bir kısım malzemeyi, ki bunlar içerisinde her nevi 
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çivi gibi, kapı kolu gibi, kapı menteşesi gibi, ispan
yolet gibi nalburiye grubundan her çeşit malzemeyi 
İşletme Vergisi şümulü dışına çıkarmayı derpiş edi
yordu benim kanun teklifim. Bunun yanı sıra, bir de 
memleketimizde hem bir güzel sanatlar konusu olan, 
hem de büyük ölçüde bir istihdam konusu olan el do
kuma halıcılığının gün geçtikçe gerilemesi, her ay, 
her yıl binlerce, onbinlerce halı tezgâhının kapanması 
suretiyle, geçimini büyük ölçüde halıcılığa vermiş olan, 
ancak bununla geçinmesi mümkün olan yüzbinlerce 
ailenin perişan durumunu önlemek maksadıyle; el 
dokumacılığı ile fabrikasyon halıcılık arasında bir 
fark meydana getirmek gayesiyle, fabrikasyon halıla
rın eskiden olduğu gibi vergi kapsamı içinde kalma
sını, el dokuma halıcılığının vergi kapsamı dışına çı
karılmasını öngörüyordu. 

Ayrıca, bir de pikaptan, veya benzeri büyük mal
zemeden vergi alınmadığı halde, plâk gibi, sürümü 
var; ama İşletme Vergisine tabi tutulduğu zaman bir 
miktar tutmayan, belirli bir miktar vergi getirmesi 
mümkün olmayan plâktan vergi alınmasının da pek 
hakkaniyet esaslarına uygun düşmeyeceğini düşünerek 
bendeniz bunu da metin dışında bırakmıştım. 

Hatta bazı malzemeler, oto yedek parçalan, oto
mobil lastikleri ve özellikle... 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, kısa ve özlü rica 
ediyorum efendim. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

*... köylünün hizmetine giden yol makinalarının 
lastik ve yedek parçaları ile, köylünün tarımda kul
landığı traktör lastik ve yedek parçalarının, herhan
gi bir yanlış anlamaya mahal kalmaması için, kesin 
olarak bu kanun kapsamından çıkarılmasını Öngör
müştü bendenizin teklifi. Yüce Plan Komisyonu bu
nu ariz amik tetkik etti; benim teklifimden bir kıs
mım daha dahil etmek suretiyle, İşletme Vergisi 
kapsamı içine almak suretiyle, geçen devre bunun dı
şında; org gibi, piyano gibi, müzik dolabı gibi, yük
sek sosyetenin, zengin ailelerin ancak alabildiği bazı 
malzemeleri de tşletme Vergisi şümulüne sokmak su
retiyle kanaatimce çok isabetli bir davranışın içine 
girmiştik. 

Yüce Heyetiniz de bunu kabullenmek suretiyle 
bir haksızlığı, yani az gelirlilerin ve okuma - yazma 
bilmeyen esnaftan aldığı malzemeden, esasen İşlet

me Vergisini devlete vermeyecek olandan vergi alın
masının önüne geçmek ve vergi vermesi lâzım ge
len çok gelirlilere bu vergiyi teşmil etmek suretiyle 
çok isabetli bir kararı bundan evvelki görüşmeler 
sırasında Yüce Meclisimiz vermişti. Bu yüzden de, 
hatırlayacaksınız 1 nci madde değiştirilmişti. 

Getirilmiş olan 2 nci madde ile de sadece eski 
Kanunda bulunan hükümler muhafaza edilmek kay-

diyle pozisyon numaralarında değişiklik olduğundan, 
bu pozisyon numaralarına göre bir değişiklik yapı-
masını derpiş ediyordu. 

Bütün bu açıklamalarıma ve bu açık hükümlere 
Komisyonda ve Genel Kuruldaki bu çalışmalara rağ
men, çok değerli bir arkadaşımın bendenize yaptığı: 
«Yeni yeni İşletme Vergisine tâbi malzemeler ge
tirmek suretiyle esnafı kötü duruma düşürdüğüm, 
milleti kötü duruma düşürdüğüm» ithamını doğrusu 
anlayamadım. Zannediyorum ki, arkadaşım, çok faz
la meşguliyetinden olacak, Kanunu ve kanun tek
lifimi de, komisyon raporunu da okuma fırsatı bula
mamış olacaktır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Zaten iki sa
tırlık bir teklif, nasıl okumam sayın Ersoy? 

İLHAN ERSOY (Devamda) — Muhterem arka
daşlarım, yalnız 1 nci maddenin kabulü sırasında 
burada zannediyorum ki, bir ilki kaltömide yedek par
ça grupu ile boya ve şifahî tesisat malzemesi grupunun 
unuituJmuş ollması bahis konusu olmuştur. Bunun 
Yüce Senatoda düızeütaıledepnü ve memlÖkiettiımıiK ile 
miiİeltimizin ve Devlet Hazinesinin milyonlara varan' 
vergi kaybının önleneceğlini ummaktayım. 

Kanun teklifinin memldkefoiimize hayırlı ve uğurlu 
olması temennisi ile naçiz arkadaşınızın küçük bir 
hizmet yaptığı kanaati ile bu kanuna müspet oy kul
lanacağımı arz eder, saygılarımı sonarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

-BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Ersoy. 

Kanunun tümü açık oylamaya taiMdir. Açık oy
lamanın, önce kupayı sıralar arasında dolaştırmak 
ve bilâıhara da kürsü önümde bekletmek suretiyle ya
pılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden
ler... Etmeyeınltor... Kabul Mtaişjtir. Açık oylaıma bu 
şekilde yapılacaktır. 
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i. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kmmşiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ile İsparta Milletvekili Süleyman 
Demirci ve 7 arkadaşının, C. Senatosu Malatya Üye
si Hamdı Özer'in, Konya Milletvekili Necmettin Er-
hakan ve 13 arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır 
Üye-şjk Seb&kattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konudaki 
teklifle^ ve Plan Komisyonu raporu. (1/398, 2/11, 
2/17, 2/539, 2/583) (S. Sayısı : 348 ve 348'e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemlimizin 4 noü sırasında yer 
alan; 65 Yaşımı Doldurmuş Mulhıtac, Güçsüz ve Kim
sesiz Tütk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun Tasarısının 25.5.(1976 tarihli 104 ncü 
Birleşiminde değişiklik önergeleri ile birlikte Plan 
Komisyonuna geri verilen 1 ncü maddesine dair Ko
misyonun ek raporu gelmiş ve 3 48'e 1 nci ek sıra 
sayısı :1e sayın üyelere dağıtılmıştır, 

ŞJimdii bu konunun müzakeresine başlıyoruz. 
Saym Hükümet?.. Burada. 
Sayın Komisyon?.. Burada; 
Bk raporu okutuyorum: 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Komisyonca yeniden düzenlenen 

1 net maddeyi okultuyorum: 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki 

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 65 yaşını doldurmuş, kendistine ka
nunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, iş 
görme ve çalışma gücünden mahrum olduğunu tam 
teşekküllü hastanelerim Sağlık Kurulu raporu ile bel
geleyen ve muhtaçlığını il veya ilçe idare heyetlerinden 
alacakları belgelerle kanıitlayan, Sıosyal Güvenlik 
kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında 
olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından yarar
lanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması 
mümkün olmayan maıh'keme kararıyle veya doğrudan 
doğruya kanunla bağlanmış herhangi devamlı bir ge
lire sahip • olmayan Türk vaıtandaşdarma hayatta bu
lundukları sürece 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu esaslarına göre 60 gösterge rakamının her yıl 
Bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımın
dan bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

(1) 348 S. Sayılı basmayazı 25.5.1976 tarihli 
104 ncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

348'e 1 nci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bunlardan evli olup, eşleri yukarıdaki şartlara 
haliz olanların aile reisferi/se ise bu aylık % 50 artı
rılarak bağlanır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan 
fazla, devamlı gelir sağlayan veya sağlaması vesstm-
kün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve ken
dilerine aylık bağlanmaz. 

65 yaşını doldurmadığı haMe başkasının yardımı 
olmaksızın hayatını devam ettüremıiyecek şjeMkte ma
lul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacak
ları sağlık kurulu raporu ile kanıitlayan ve 55 yaşını 
doldurmuş, yukarıdaki şartlaırı taşıyan Türk vatan
daşlarına da bu kanun hüküımlenine göre aynı ölçü
de aylık bağlanır. 

65 veya 55 yaşın bitiminin tespitlinde, ilgililerin, 
bu kanun yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıt-
larındafci doğum tarihleri esas aunur. Doğum tarih
lerinde yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayım
landığı tarihten geriye doğru biiır yıl içinde yafulmış 
düzeltmeler nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Orhan Yıl
maz, kişisel olarak buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Türkiye CutrnfouriyertJi Anayasası sosyal devlet 

ve sosyal adalet ülkelerimi benimsemiş ve devSetlhı 
yapısını bu ilkeler üzerine oturtmuş bir Anayasadır. 

Bu şekildeki bir devletin yürütme organı tarafın
dan Büyük Meclise sunulan ve 65 yaşını dıoidıur-
muş muhtaç, güçsüız ve kikmsestiz Türk vatandaşlarına 
aylık bağlanmasını öngören tasarının değişlik 1 ncü 
maddesi okunmuş ve dikkatte izlediğimizi zaman; 
bu madde ilerde yasalaşsa büıle, işlerliği ve uygulan
ması. mümkün olmayacak şekilde kaleme alıoım^ır. 

Şimdi, maddede öyle hükümler var ki; «65 ya
şını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmak
sızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malûl ol
duklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları 
sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan ve 55 yaşını dol
durmuş...» 55 yaşma kadar bu kimselere acaba kim 
bakacak? 

Buradaki 55 yaş hükmü Mçibir anlam ifade etme
mektedir ve aslında getirilmek istenen durumla da 
bağdaşmamaktadır, 

Bu iltüibaria biz, ruhu olarak bu kanunun Mec
lislerde kabulüne taraftarız; ancak, bu şekülsde kale
me atamış olması; gerek hukuk tekinliği, gerek yasa 
dili ve gerekse bkltalkün formaliteleri davet eviçti 
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hükümler getirmsei bakımından, Türkiye'de bu şe
klide bulunan yurttaşların hemen hemen hiç birtislinin 
yararlanaimayacağı şekilde gayet bürokratik, gayet 
formaiter hususları getirmiş bulunması nedenliyle bu 
şekilde bu maddenin aleyhinde görüşleriımizi belirtl-
"rfe. 

Bu konuda vermiş olduğumuz dleğiş'ikMk önerge
leri var. Önergeler okunduğunda, Yüce Heyetini
zin bu maddeye değil, değişiklik önergelerimize iti
bar buyurmalarını ariz öderim., 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Salyın Yılmaz. 
Kiiişjiısel olarak Sayın Sebati Ataman, buyuru

nuz. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 

ıBu Kanunla keridlilerine yardım yapılması derpiş 
edilen insanlar M 'kategoriye, alyrılıyor: Birisi 65 ya
şını doldurmuş d'arilar, birisi de 65 yaşını dolıdur-
maimış olanlar. 

65 yaş ölçüsünün alınmasının ifade ettiği mana; 
65 yaşın bir yaşlılık haddi, yaşlılık derecesi ifdae et
mesidir. 65 yaşını doldurmuş insan, yaşlanmış 
bir insandır, dlıye k$lbul edilebilir. 

65 yaşını doldurmamış bir insanın, henüz yaş
lanmamış olduğu, mefhumu muhalifinden çıkarıla
rak kabul edilmiş oluyor bu suretle, 55 yaş neyi 
ifade ödüyor? Bunu anlatyatnaidığınıı itiraf ederilm. 

Neden 55 de 50 değil? Neden 54 değil, neden 
52 değil, neden 56 değil? Bunu anlay atmadığımı 
İtiraf ederim. Yani yaşlı olmayan, yaşlanmamış 
olan bir insanın - yardıma mulhltaç - başkasının yar
dımı olmadan yaşayamayacağı, yani körürüm, eli 
ayağı tutmaz bir hklde bulunacak bir insan 54 ya
şımda olursa, neden Yüksek Meclislin atıfetine ve 
toplumun yardımına muhtaç görülmüyor da 55 ya
şını dolduran muhtaç görülüyor? Niçin? Hiçbir 
makul esbabı mudibesi yokitur. 

Eğer, toplumun içinde yaşayan, fakat kendisine 
yardım edecek herhangi bir kimsesi bulunmayan, 
kendi gücü ile yalnız başına yaşayamayacak olan in
sanlara, sosyal yardım mahiyetinde bir yardım ya
pacaksak, bu insanlar içtin 55 yaş gibi tamamiyle 
arbiıtrer (arbİtıraire)j tamamiıyle itibarî, hiçbir esasa 
iisıtinalt etmeyen bir kayıt koymak asla caiz değilıdir 
kanaaitlinideyiim. 54 yaşında bu vaziiıyeitte olan vatan
daşla 55 yaşındaki vatandaşın hiçbir farkı yoktur. 
30 yaşındaki vatandaşın da farkı yoktur. 

Binaenaleyh, eğer biz hakikaten yardıma muh
taç olanlara yardım edeceksek, başkasının yardımı 
ile yaşayamayacak olduğu, tam teşekküllü sağlık ku
rulları tarafından tevsik edilen ve birinci fıkradaki 
evsafı haiz olan insanlara yardım edeceksek, bu 55 
yaş haddinin, 55 yaş sözünün buradan çıkarılması 
lâzım ve fıkranın «65 yaşını doldurmamış olup da 
şöyle olanlara bu yardım yapılır» şeklinde değişti
rilmesi lâzımıgeUdiği kanaatindeyim. 

Saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup adına 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tezkerenizi rica ediyorum. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına buyu

run Sayın Tosyalı. 
C G. P. GRUPU ADİNA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım; Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu adına, geçen defa da söylediğimiz gibi, 
bu kanun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve hattâ dün
ya milletleri tarihinde en ileri bir sosyal güvenlik ka
nunudur. Bunu düşünen, getiren Hükümete teşekkür 
ederiz. 

.65 yaşından yukarı bulunan ve geçinme imkânından 
mahrum kimsesizlere, Devlet bir sosyal güvenlik hakkı 
getirmektedir. Geçen defa Komisyon bu kanun met
nini geri almadan evvel, 65 yaşından yukarısı için bu 
hak getirilmişti. Biz birçok arkadaşlarımızla beraber, 
65 yaşından küçük olan vatandaşlarımızı, hakikaten 
bu kanunun gaye edindiği gibi geçinme imkânından, 
çalışma imkânından mahrum, bu nevi yardıma muh
taç vatandaşlarımızı da bu kanunun şümulü içerisine 
alalım diye bir önerge verdik. Bu önergemizin ışığı 
altında, sayın Komisyonumuz 55 yaşına kadar inmiş 
bulunmaktadır. Buna da teşekkür ediyoruz. 

Şimdi, 55 yaşından daha küçük olup da, - farzımu
hal 52 yaşında, 48 yaşında, 38 yaşında, 24 yaşında -
hakikaten kimsesiz ve çalışma imkânı bulamayacak 
dereceye düşmüş olabilir, bu kanunda aranan şartları 
haiz olabilir; ona hiçbir sosyal güvenlik hakkı verme
yecek miyiz? Bu bir noksanlıktır. Şimdi öğrendiğime 
göre, Hükümetin, 55 yaşından daha küçük olanlar için 
aynı sosyal güvenlik hakkını getiren bir tasarıyı Yü
ce Meclisimize gönderdiği beyan edilmektedir. Şayet 
böyle ise, bu kanun bu haliyle geçmelidir. Şayet 55 yaş 
limitini koyuş sebepleri işçi emekliliği, memur emek
liliği gibi mevcut mer'i kanunların tahtı tesirinde böy
le bir sınırlamayı koymayı bugünkü mer'i mevzuat 
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zat üret haline getirmiş ise, bu kanun bu haliyle geç
melidir. Şayet böyle bir zaruret yoksa, buradaki 55 
yaş limitini kaldıralım ve bütün yaşlarda; çalışamaz, 
başkasının yardımı olmadan geçinemez, bu kanunda 
aranan şartları haiz vatandaşlarımıza, 65 yaşından yu
karıdakilere uyguladığımız sosyal güvenlik hakkını uy
gulayalım. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak bu kanaatteyiz. 
Sayın Hükümetimiz - tekrar ediyorum - 55 yaşın altın
dakilere ne getiriyor, hangi imkânı getiriyor, yeni bir 
kanun tasarıları var mıdır, bunu lütfen sayın Bakanı
mız izah buyursunlar. Şayet durum böyle ise, kanun 
bu halde geçmelidir, değilse 55 yaş limitini kaldırma
mız lâzımdır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 
Madde üzerinde görüşmeler bitmiştir. 

Değişiklik önergeleri vardır, evvelâ bu önergeleri 
okutuyorum. Madde üzerinde verilmiş olan önergele
rin dördü evvelki birleşimde okunmuştu; şimdi yeni 
gelen önergeleri okutuyorum, sonra aykırılık derece
sine göre terkar okutarak oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 348 sayılı Yasanın 1 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 
Madde 1. — 65 yaşını doldurmuş, kendisine ka

nunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, iş 
görme ve çalışma gücünden yoksun olan Türk va
tandaşlarına, yaşadıkları sürece 657 sayılı Yasa esas
larına göre 60 gösterge rakamının her yıl Bütçe Ka
nunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bu
lunacak miktirda aylık bağlanır. 

Hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul ol
dukları tam teşekküllü devlet hastanesi raporu ile 
tespit edilenler de bu Kanun hükümlerine tabi olur. 

Afyonkarahisar 
Süleyman Mutlu 

îzmir 
Neccar Tükcan 

Giresun • 
Orhan Yılmaz 

Kastamonu 
Vecdi İlhan 

Burdur 
Osman Aykul 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülen Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü fık

rasının son cümlesi olan (ve 55 yaşını doldurmuş) 
ibaresiyle, 5 nci fıkrasının ilk cümlesindeki (veya 55) 
ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Konya 
Şener Battal 

Urfa 
Abdülkadir Öncel 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Adana 
Hulusi Özkul 

Çorum 
Yasin Hati'bgğlu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık derecesine göre te
ker teker okutarak işlem yapacağım. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misliniz? 

BAŞKAN — Önergeleri işleme koyuyorum Sayın 
Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ AHMET MA
HİR A'BLUM (Kütahya) — Önergeler işleme kon
madan evvel belki vereceğimiz izahatlar... 

BAŞKAN — Efendim, müzakere bitti. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya) — Ben söz istemiştim Sa
yın Başkan, baikmadınız buraya... 

BAŞKAN — Baktım efendim. • 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Hem elimi kaldırdım, 
hem de kalemimi masaya vurdum; müsaade ediniz... 

BAŞKAN — Efendim, müsaadeyi ben yapmıyo
rum, İçtüzük yapıyor Sayın Bakan, rica ediyorum 
«madde üzerindeki görüşmeler» dedim, ağır söyle
dim, «bitmiştir» dedim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Önergeler üzerinde mü
talaa veremez mi? 

BAŞKAN — Mütalaa verecekler zaten, soraca
ğım efendim. 
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ALİ SANLI (Burdur) — Oylamaya geçiyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi okutup Komisyo

na soracağım, Hükümete soracağım. 
Aykırılık derecesine göre önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 1 nci mad

desindeki (60) gösterge rakamının (80) olarak değiş
tirilmesini saygı ile öneririz. 

Artvin Balıkesir 
E'krem Sadi Erdem Necati Cebe 

Muğla Antalya 
Halil Dere Fahri Özçelik 

Kars Tokat 
Hasan Yıldırım Ali Kurt 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz? 
Sayın Hükümet?. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Hangi önergeyi 

sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, gösterge rakamının 60'dan 

80'e çıkarılmasını öneriyor. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Bir diğer önergeyi-okutuyorum: 
(Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 

4 arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Katılmıyoruz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edil
memiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 
(Konya Milletvekili Şener Battal ve 8 arkadaşı

nın Önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya) — Söz isteyebilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, çok kısa olarak 

oradan ifade ediniz lütfen. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA 

HİR ABLUM (Kütahya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 
Aynı mahiyette olan 2 önergeyi okutup birlikte 

oylarınıza sunacağım: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 1 nci madde

sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygı ile öneririz. 
«Çalışma gücünü yitirdikleri yetkili sağlık kurul

larınca saptanmış olan sakatlarla, durumlarına uy
gun bir işe yerleştirilemeyen sakatlar, 65 yaşını aş
mamış olsalar bile, Devlet yardımına muhtaç olduk
larını belgelemeleri halinde, bu kanundan yararlanır
lar.» 

Balıkesir Hatay 
Necati Cebe Sabri İnce 

Antalya Artvin 
Fahri Özçelik Ekrem Sadi Erdem 

Burdur 
Osman Aykul 

Sayın Başkanlığa 

348 sıra sayılı yasanın 1 nci maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve rica ederiz. 

«65 yaşını doldurmamış olmakla beraber kimse
siz ve iş görme, çalışma gücünden mahrum, âmâ, 
malul ve sakat kişiler de Devlet kuruluşlarında iş 
bulma imkânı sağlanamadığı takdirde bu yasadan 
yararlanır» 

Artvin Tokat 
Ekrem Sadi Erdem Ali Kurt 

Hatay Eskişehir 
Sabri İnce Murat Kâhyaoğlu 

Balıkesir 
Necati Cebe 

BAŞKAN — İki önerge de aynı mahiyette ve ay
nı muhtevadadır. 

Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Katılmıyoruz sayın Baş
kan., 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUıM (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Önergeler kabul edilmiştir. 
Sayın Komisyon, bu kabul edilen iki önergeden 

birinci okunan daha geniş kapsamlı, redakte ihtiya
cınız var mı efendim, göndereyim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Var efendim, hemen ve
receğim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
65 yaşını doldurmuş muhtaç - güçsüz ve kimsesiz 

Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasından 
sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygıyle arz ede
riz. 

Adıyaman Nevşehir 
Abdurrahman Unsal M. Sabri Dörtkol 

Konya Kastamonu 
Muzaffer Demirtaş Hasan Tosyalı 

Ankara Sivas 
tsmail Hakkı Köylüoğlu Enver Akova 

Erzurum Kayseri 
Rasim Cinisli Cemal Cebeci 

«65 yaşını doldurmadığı halde, işgörme ve çalış
ma gücünden mahrum bulunduğunu sağlık kurulu 
raporu ile tevsik eden ve yukarıdaki şartları haiz 
olan Türk vatandaşlarına da bu kanun hükümlerine 
göre aynı ölçüde aylık bağlanır.» 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O da 
aynı mahiyette. 

BAŞKAN — Evet, ben de onu tespit ettim de, 
önerge sahiplerinden rica edecektim efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Önergem-
deki imzamı geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, az evvel kabul 
edilmiş önerge ile aynı mahiyette. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Öteki arkadaşlar ne diyor?. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, üç 
önerge de aşağı yukarı aynı mahiyettedirler. Fakat 
bir redaksiyona ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Her 
üç metni Komisyona lütfedip yollarsanız, bir redak
siyon yapıldıktan sonra nihaî şekli okuyup kamın 
metni haline getirelim. 

BAŞKAN - - Hay hay, ikazıasa teşekkür ederim; 
evet, Komisyona gönderiyorum efendisi. 

Bu arada, sayın Cemil Ünal, Sayın Gaydalı, Sa
yın Çakıroğlu, Sayın Kerem Sahi» ve Sayın Yücel 
Dirik arkadaşlarımız bir önerge göndermişler ise de, 
ösergeteri işleme koyduktan sonra geldiği için işle
me koyamıyorum bu önergeyi. 

Sayın Yücefer'in de bir önergesi var, aynı durum
da, ayıtça tekx imzalı olduğu için ve şimdi Divan'a 
gönderdikleri için işleme koyamıyorum. 

Açık oylamalarda oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim? («var sesleri») rica edeyim, lütfen. 

1 nci maddenin redaksiyonu yapılıp gelmiştir. 
Ancak, Divanca kısa bir incelemeyi gerektirdiğinden, 
8 nci maddeye geçiyorum. 

Madde 8. — T. C. Emekli Sandığı il veya ilçe ida
re heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında ge
rektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkın
da, çeşitli soruşturma yaptırmaya, resmî ve özel ida
re müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi is
temeye yetkilidir. 

Bu kanun uyarınca tam teşekküllü hastanelerden 
alınan sağlık kurulu raporları, merkezde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı ve T. C. Emekli Sandığı tarafından görevlendirile
cek üç uzman hekimden oluşan bir sağlık kurulunca 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Bu madde komisyonca 7 nci mad
deden sonra bir 8 nci madde olarak teklif edilmiştir. 

Bu madde üzerinde şahısları adına Sayın Hasan 
Yıldırım ve Sayın Ahmet Şener söz istemişler. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Yürürlük tarihi 
üzerinde müracaat etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Siz yürürlük tarihi üzerinde. 
Sayın Şener, buyurun efendim, 8 nci.madde üze

rinde. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Aslında bu madde yeni tedvin edildiği için bu

nun üzerinde Sayın Başkan da müzakere açmış bu
lunmaktadır. Sayın Başkan, eğer tüzük müsaade 
ederse ve etme olanağını bulursam, aslında bendeniz 
bu maddenin metinden çıkarılmasını teklif edeceğim. 
Çünkü, 8 nci madde şöyledir: 

«Madde 8. — T. C. Emekli Sandığı il ve ilçe ida
re heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında ge
rektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkın
da, çeşitli soruşturma yaptırmaya, resmî ve özel ida
re müessese ve ortaklarından ve şahıslardan htfegi is
temeye yetkiHdir» 

— 73 — 



M. Meclisi B : 107 3 . 6 . 1976 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, düşününüz, il ve ilçe 
idare heyetleri karar vermiş.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Vali. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Valinin, kay

makamın başkanlığında. Ondan sonra, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı, bu idare heyetlerinin 
kararlan doğru mudur, eğri midir, diyecek. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, evvela 
icra organlarına, - ne olursa olsun - kanunun ver
diği yetkiler içinde onlara itimat etmeye mecburuz. 
Biz peşinen bir karar veriyoruz, diyoruz ki: Ha 
vali, kaymakam; sen ve idare heyetleri bir iş yapa
caksınız, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı bu ko
nuda bilgi isteyecek ve bunlar hakkında, taraflı veya 
tarafsız, doğru mu, eğri mi diye muamele yapacaktır. 

Olmaz Sayın Başkan. Bu mümkün olmamalıdır 
ve bu kanundan bu çıkartılmalıdır. 

Bu kanun uyarınca, tam teşekküllü hastanelerden 
alınan sağlık kurulu raporları, "merkezde sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakan
lığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafın
dan görevlendirilecek üç uzman hekimden oluşan bir 
sağlık kurulunda karara bağlanır» 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Gü
venlik Bakanlığının uzmanları, uzman doktor. Peki 
Trabzon'da, Tunceli'de, Elâzığ'da, Diyarbakır'da, 
Kars'da mevcut olan ve Güvenlik Bakanlığına bağlı 
bulunan Sağlık Kurulunun verdiği rapor ile Sağlık 
Bakanlığına bağlı bulunan diğer tam teşekküllü has
tanelerden verilmiş olan raporu keenl em yekûn adde
decek kim? Sağlık Bakanlığından iki uzman, Güven
lik Bakanlığı hastanesinden bir uzman, Emekli San
dığından bir uzman. 

Sevgili arkadaşlarım, bu konu böyle olmamalı
dır; mümkün değil. Bir sağlık kurulu raporuna ya iti
mat edersin, ya itimat etmezsin. Hatta öyle yerleri
miz vardır - ki, yukarıda kabul ettiniz - tam teşekkül
lü hastane yoktur. Oradan gelecek; nereden? Bir mil
letvekilinin elinden, bir senatörün elinden, bir ilti
mas yaparsa elinden. Alacak, tutacaksınız, Anka
ra'da veya büyük yerlerde buna rapor alacaksınız; o 
da sakat. 

Kabul edilmiş bir maddenin üzerinde konuşmak 
doğru değil; ama Senatodan dönecek bu 8 nci mad
de. Fuzulî bir maddedir, haşivdir; bunu çıkarmalıyız. 

Ben bir önerge yazdım. Bu önergenin beş imza
ya ihtiyacı vardır. Tamamlayıp Sayın Başkanlığa ve
receğim; ama bu 8 nci madde eğer yürürlükte ka- = 
lırsa; bu işlerin barajı şimdiden konmuş olur. 
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Millî Eğitim Bakanlığında bir Sağlık Kurulu var
dır. Tam teşekküllü hastaneden rapor alıyor öğret
men, Sağlık Kurulu Bakanın emrinde; olmaz böy
le şey. 

Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanesinden 
alıyorsunuz raporu, getiriyorsunuz buraya, Millî Eği
tim Bakanlığında «Hayır» diyor. 

Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanesin
den alıyorsunuz bir raporu, gidin bakayım da siz Em
niyete polis olun; mümkün değil. Orada bulunan bir 
kişiyi veya iki kişiyi görmedikten sonra veya Ba
kan «Evet» demedikten sonra mümkün değil. Böyle 
sağlık teşekkülü olur mu? 

Güvenlik Bakanlığının; yani İşçi Sigortalarının 
hastanelerinde bir kişi hastadır, % 60 - 70 maluliyet 
alır, gelir burada bulunan Sağlık Kuruluna girer. Ora
da bulunan bir doktor «Hayır» der; olmaz bu ar
kadaşlarım. 

Bir kurula ya güvenirsiniz, ya güvenmezsiniz. 
Eğer oradaki kurumlara, tam teşekküllü hastanelere 
güveniyorsanız, lütfen 8 nci maddeyi buradan tay 
ediniz. 

Aksi takdirde, şimdiden verecek olduğunuz 3 - 5 
kuruşun barajını koymuş olursunuz. Hatta ve hatta 
bu sefer iltimaslar olur ve Bakana da rahatsızlık 
verirsiniz. Çünkü, Sayın Bakana o zaman tazyikler 
olabilir. Mümkün değildir arkadaşlarım, o teşekküle 
tazyikler olabilir. 

Onun için, rahat edebilmek için - ki, ismi üzerin
de her çeşit hastalara bakabilecek uzmanlarla dolu 
olan tam teşekküllü bir hastaneye «Hayır» diyorsu
nuz - burada bulunan Güvenlik Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Emekli Sandığından bir uzman dokto
run buna «Evet» veya «Hayır» demesi olmaz arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bağlıyorum sa
yın Başkan. 

Bu 8 nci maddenin tay edilmesi eğer temin edi
lirse, belki ileride işleme olanağını bulabilecek diye 
güvenebilirim. Aksi takdirde bu maddeyle çok sı
kıntılar çekilir. 

Lütfediniz, buna rey veriniz arkadaşlarım. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Şener. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 
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BAŞKAN — Komisyon adına yerinizden mi 
efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 8 nci madde
de yazılmış bulunan metinde ifade edilen mana, 
Emekli Sandığının il ve ilçe idare heyetlerinin yap
mış okluğu soruşturma ve bu soruşturma neticesinde 
almış olduğu kararları tamamen nakzedecek, orta
dan kaldıracak mahiyette olmayacaktır. 

Bu tamamlayıcı mahiyette eksik birtakım bilgileri 
de belki böylece elde etme şeklinde bir hazırlık çalış
ması olacaktır. 

Esasen 5434 sayılı Kanunun 109 ncu maddesi ay
nen şöyle demektedir: 

«Yüz Dokuzuncu Madde — Sandık Yönetim 
Kurulu İdare Heyetlerinin soruşturma ve kararlan 
dışında ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında 
başka yerlerde de idare makamları vasıtasıyle ayrıca 
her çeşit soruşturma yaptırmaya, resmî ve özel idare, 
müessese ve ortaklarından, ve şahıslardan bilgi iste
meye yetkili ve bunlar da vermeye mecburdurlar.» 

Bu, esasen T. C. Emekli Sandığı Kanunun 109 
ncu maddesi, hemen hemen aynı kapsamlı olarak 
buraya da aktarılmış durumdadır. Yine T. C. Emek
li Sandığının 7 nci maddesinde de sağlık kurulu ile 
ilgili bir hüküm yer almaktadır. Burada da, yine bu 
maddede tedvin edildiği şekilde, alınmış olan rapor
ların yine bir başka kurulca belki bazı eksiklerin 
tamamlanması amacıyla, bir tetkikten geçmesine ma
tuf olarak buraya konmuştur. Yoksa bir heyetin bir 
kararına güvensizlik yahut da bir başka mana ile an
lamak amacında konulmamıştır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şahsı adına sayın Orhan Yılmaz, buyurun efen

dim. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Bir devlet yurtaşlarına güvenemezse o devlet bo

calar. Şimdi, televizyonda bugün Hükümetin küçük 
kanadını oluşturan bir partinin Genel Başkanı, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sıfatıyla çıkacak, 
40 milyon yurttaşın sosyal güvenlikten yararlanaca
ğını söyleyecek ve şimdi de buraya bu Hükümetin 
büyük kanadını oluşturan partilerin getirdiği bir ta
sarı üzerinde müzakere açacağız.. 
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I Değerli arkadaşlarım, burada Komisyonun ilâve 
etmiş olduğu 8 nci madde, gerçekten, açıkça belirt
mek gerekir ise; Türkiye'de Devletin yurttaşlara gü
veni olmadığını ortaya koyuyor ve buradan geliyor 
bu. Şimdi Devlet ne diyor bu maddede? Komisyo
nun getirdiği maddede: «T. C. Emekli Sandığı il ve
ya ilçe idare heyetlerinin soruşturma ve kararları dı
şında, gerektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malla
rı hakkında çeşitli soruşturma yapmaya, resmî ve 
özel idare' müessese ve ortaklarından ve şahıslardan 
bilgi istemeye yetkilidir» Peki daha önce 1 nci mad
dede hüküm altına alınan hususlar nereye gidiyor? 
Kaldı ki, 2 nci kısımda ise-, T. C Emekli Sandığı ta-

I rafından görevlendirilecek 3 uzmandan oluşacak he
kim ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, bu bakanlıklarla T. C. Emekli 
Sandığının gösterecek olduğu uzmanlardan oluşan 
heyet de Türkiye'de Sağlık Bakanlığının Devlet hasta-
nalerinde görev yapan uzmanların verdiği kararları, 
raporları çürütecek veya katml edecek. Sayın Şener'in 
söylediklerine bir şey ekleyeyim: Millî Eğitim Bakan
lığında olan durum herkesin malumudur. Kendisi üni
versitede profesör dahi olup üniversite hastanesinde 
görev yapan muhterem kişinin, bilim adamının, uz
manın vermiş olduğu raporu tutacak ya bakanın se-
lâmıyla veyahut da şube müdürlerinden birisinden al
dığı bir -selârnra oradaki, yani Millî Eğitim Bakan
lığındaki bir doktor arkadaş - kurul üyesi - bozacak 
veya kabul edecek. 

I Değerli arkadaşlarım, bu maddeyi kabule biz ola
nak göremiyoruz. Bunun kabulü demek, gerçekten bu 
kanunun işlemezliği demek. Ama bu kanunun işler
liğini ittihaz edecek olan bir gösteriş yapacak olan 
bir Hükümet var, televizyonda bunun reklâmını ya
pacaktır, propagandasını yapacaktır. Bunun sonunda 
da da yurttaşlarımız perişan olacaktır. Bakanın da, 
bakanlığın da kapısı aşınacaktır, başları ağrıyacaktır. 
Bu nedenle kabul edilmemesi, bu konuda verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerinin kabul edilmesini say
gıyla arz ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Açık oylamaya iştirak etmemiş arkadaşımız kaldı 

mı efendim?.. 
tik iki kupanın kaldırılmasını ve tasnif edilmesini 

rica ederim. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ben de söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim iki sayın üye görüştü, o 

sebeple başka arkadaşımıza söz vermem mümkün de-
I ğü. 
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Madde ile ügüi önergeler vardır, okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 348 sayılı Yasa tasarısının 8 ne i 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirikniştir. 

Madde 8. — T. C. Emekli Sandığı bu yasaya ta-
tırır. 
bi yurttaşların beyanlarının doğruluğunu re'sen araş-

Giresun Afyonkarahisar 
Orhan Yılmaz Süleyman Mutlu 

Antalya Aydın 
Fahri Özçelik İsa Ayhan 

Burdur 
Osman Aykul 

Sayın Başkanlığa 
Komisyonca kabul edilen 8 nci maddenin metin

den çıkarılmasının oya konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Traibzon İzmir 

Ahmet Şener Remzi Özen 
Burdur Giresun 

Ali Sanlı Orhan Yılmaz 
Kastamonu Hatay 
Sabri Tığlı Malik Yılman 

Hatay İstanbul 
Sabri İnce Necdet Ökmen 

Bitlis İstanbul 
Abidin İnan Gaydalı İ. Fehmi Cumahoğlu 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
birindi önergedeki imzamı geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — 1 nci önergedeki imzanızı geri alı
yorsunuz. 

O halde bir önerge kalmış bulunuyor, onu oku
tup işleme koyacağım. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkada
şının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) —' Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN. — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya) — Esasen tasarımızda yok
tu, biz takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Komis

yon katılmıyorsa önerge sahibi olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge sahip

lerinden imza sahibi olarak Sayın Sanlı, buyurun. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Bu yasa tasarısı astında diil ve teknik açıdan son 
derece uygulaması zor ve bir açıklık getirilmemiş; bu
na ilâveten yeniden bürokratik işlemleri artırmak 
için bir 8 nci madde düzenlenmiş. Gittikçe uygulama
yı, yönetmelikler ve tüzüklerle boğacağız. 

8 nci maddenin 1 nci fıkrası Emekli Sandığına biı 
görev yüklüyor; evleviyetle yetkili olduğu bir konu
yu sanki mecburî hale getiriyor, o da şu : Emekli San
dığı çeşitli soruşturma yaptırmaya; resmî ve özel ida
re, müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi iste
meye yetkilidir. Emekli Sandığına, biz ister istemez bir 
görev veriyoruz. Bu göreve göre Emekli Sandığı, ilgili 
vatandaşın bütün işlemleri tamamlandıktan sonra ken
diliğinden araştırmaya girişecektir. 65 yaşına gelen 
adam 70 yaşına kadar bu işlemlerin tamamlanması 
için Ankara'ya gelip gidecektir. Üstelik yeni aracılar 
üreteceğiz bu yasayla ve bunların en büyük yüküm
lülüğü de bizim üzerimize gelecektir, politikacılara 
düşecektir. Her birimizin yanında 65 yaşının üstünde 
birtakım insanlarla beraber Emekli Sandığında, yok 
maimüdürlüğünden gelen evrak tamam, yok özel ida
reden gelen evrak tamam gibi, kendimize yeni aracı
lık unsurları ilâve ediyoruz. 

Son fıkra ise, bu kanun uyarınca tam teşekküllü 
hastaneden alınan sağlık kurulu raporları, merkezde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Emekli Sandığı tarafından görevlendiri
lerek 3 uzman hekimden oluşan bir sağlık kurulunca 
karara bağlanacaktır. Bunun mahiyeti bir onay mı
dır, yoksa gerçekten inceleyip temel karar verecek or
gan mıdır? Onaysa neyi onaylayacaktır? Eskişehir ve
ya Burdur'daki devlet hastanesinden alınan bir sağlık 
kurulu kararı vardır. Birincisi sürat bakımından Bur
dur, hakikaten böyle bir karar.vermiş mi? Üzerinde 
mührü var, damgası var, doktorlarının imzası var, vi
lâyetin -şevki vardır. Demek ki, sıhhat yönünden bir 
onay değil. Peki içeriği yönünden ele alalım : Kişinin 
muhtaçlığını belgeleyen, belgeler arasında yer alan 
bu rapora göre, çalışma gücünden mahrum olduğuna 
ilişkin hastalık veya sakatlık... Peki, oradaki kontrol 
eden merci bir kuruldur, burada ise üç kişi, o hastalık 
veya sakatlığın çalışma gücünü etkileyip etkilemediğini 
mi kontrol edecektir? Oysaki bu yönetmelikle sağlık 
kurullarına pekâlâ verilebilir ve üç uzmanın tasdikini 
hiç gerektirmez. Bunun ayrıca bir aracılığı gerektir
diği, ayrıca birtakım politikacılara gene külfetler yük
lediği açıktır. Bu nedenle, uygulamada, zaten bir hay-
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k pratik açıdan torlaklarla dolu, teknik bakımdan I 
zortuklaria âolu bu yasayı feüsbö<6ün uypöaaamaz ha- I 
k> ıgetM-ee«İ3z. 

Bu nedenle bu 8 nci maddenin kaldırılması lehinde I 
Yüce Kurul oy kullanırsa, kanun biraz pratik bakım
dan uygulanabilir hale gefecektir. 1 

Saygnar sunarım. 1 
BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayın Sanlı. 
Maddenin metinden çıkarılmasına dair olan öner- I 

geyi oylaamıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 1 

AMMfeT ŞENER -(Trahom) — Sayın Başkan, bu 
konuda ortaya çıkan sayıya itimat etmiyoruz; yeniden 
sayılmasını rica ediyorum. 

(C. H. P. sıralarmdan beş milletvekili ayağa kal
karak oylamanın tekrarını istediler) 

BAŞKAN — Hay bay efendim. Beş kişi usule uy
gun olarak itirazda bulunuyorsunuz; yeniden oylama
yı yapacağım. 1 

Öaeegeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

8 nci maddeyi metinde olduğu şekli ile oylarınıza 
sun!uyöcum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üye var mı I 
efendim?.. Yok. Oy kupalarını kaldırınız, oylama iş
lemi bitmiştir. 

Efendim, 1 nci maddenin redaksiyonu ile ilgili so- I 
nuç gelmiştir. Yapılan değerlendirmede, kabul edilen I 
önergenin bir ayrı fıkra halinde maddeye ilâvesi tak- I 
dirinde tenakuzlar, çelişkiler meydana geleceğinden, I 
kabul edilen önergedeki gayenin, niyetin bir başka şe
kilde maddeye monte edilmesiyle arzu edilen netice 
gerçekieştiriteiştir, Şöyle ki; maddenin 4 ncü fıkrası : 
«65 yaşım iâoidarmadıği hakle başkasının yardımı ol- I 
mafcsızöi hayatmı devam ettiremeyecek şekilde ma
lul oİ4ta*aaraı tam teşekkittlö bastalhenelerden alacak
ları sağlık kurulu raporuyle kanıtlayanlarla durum- I 
larına uygun bir işe yerleştMlemeyen sakatlardan...» 
denilmek ve müteakip fıkrada da : «65 veya 55 yeri- I 
ne» «65 yaşma bitirmiş» şekliyle, «veya 55» çıkarıl- I 
mat surBtiyJe, bu şekilde... 

REMZİ 'ÖZEN {İzmir) — 8 nci maddenin kabu
lüyle ölüm yaşı oldu Sayra Baskısı. 

AHMET ŞENER (Tîabaiön) — önseage aynen mon
te edilmedi Sayın Başkan. Millet Meclisinin tel ko- I 
nsda tecelli eden fikrini ve karannı Komisyon redak- I 
te ederken fail ve fullerini değiştirmek baklam imiz I 
değildir. Doğrudan doğruya vitigütteriyle veya cümle- j 
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kdyle nereye yerfeştiritenesi gerektiğine karar verir. 
Bunida kabul edAen önerçemn metni yoktur, 

SAŞKAN —- Siz bu kanaattesiniz, tabfcik edebim 
efendim. 

Efendim, demin de ifade etmiştim, en geniş kap
samlı ola» ilk otasnan önerge idi. Bu arada diğer sa
yın arkadftşlarımızffl, Sayın Köyfüoğlu ve arkadaşla
rının önergesi de bu kapsamlı olduğu için kendileri-
nin de iltihakı ricasında buîımmuştum. 

Ş;mdi ilk önergenin metni : Çalışma gücünü yitir
dikleri yetkili sağlık kurullarınca saptanmış olan sa
katlarla, durumlarına uygun bir işe yerleştirilemeyen 
sakatlar 65 yaşını aşmamış olsalar büe Devlet yardı
mına mufetaç okhıkfannı bdgeîemeîeri halinde bu ka
mundan yararlanırlar.» 

AHMET S&NER (Trabzon) — «,65 yaşam aşma
mış olsalar bile», o yok. («Var» sesleri) 

BAŞKAN — Demin montajı yapıldığını ifade et
tiğim 4 ncü fıkra : - metin yanınızda varsa yardımcı 
olmanız bakımından - «65 yaşını doldurmadığı hal
de...» 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yani «bile» yok. 
BAŞKAN — «... başkasının yardımı olmaksızın ha

yatını devam ettiremeyecek şekilde malul oklukları
nı tam teşekküllü hastanenelerden alacakları sağlık 
kurulu raporu ile kanıtlayanlarla, durumlarına uygun 
bir işe yerleştarfremeyen sakatlardan yakandaki şart
ları taşıyan Türk vatandaşlarına da bu kanım hüküm
lerine göre aynı ölçüde aylık bağlanrr». 

AHMET ŞENBR (Trabzon) — Sayın Başkan bir 
som sorayım, zapta geçireyim kâfi, 

20 yaş, 25 yaş, 50 yaş bu işe girecek mi? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
CEL (İzmir) — Cevaplıyayım : Paragrafın başı şöyle 
başlıyor : 65 yaşını doldurmadığı halde...» Bunu de
dikten sonra 65 yaşından aşağı olmak üzere ber yaş
taki vatandaş bu hükme girer. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci maddeyi, yapılan redaksiyonu, kabul edilen 

önergeleri de belli edecek tarzda yeniden okutarak 
oylarınıza sunacağım. 

«Madde 1. — 65 yaşım doldurmuş, kendisine ka
nunen bakmakla mükeitef karnesi bulunmayan, iş gör-* 
me ve çalışma gücünden mahrum olduğunu tam te
şekküllü nastaheneterin sağlık kurulu raporuyle bel
geleyen ve mubtaclığmı il veya İçe idare heyeöerin-
den alaca klan beftgekrie kaanüayan, sosyal güvenlik 
kuruisşlaranm herhangi birisinden her ne nam altlın
da olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından ya-
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rarlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması 
mümkün olmayan malhkeme kararıyle veya doğru
dan doğruya kanunla bağlanmış herhangi devamlı bir 
gelire sahip olmayan Türk vatandaşlarına hayatta bu
lundukları sürece 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu esaslarına göre 60 gösterge rakamının her yıl Büt
çe Kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından 
bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

'Bunlardan evli olup eşleri yukarıdaki şartları ha
iz olanların aile reislerine ise bu aylık % 50 artırıla
rak bağlanır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan 
fazla, devamlı gelir sağlayan veya sağlanması müm
kün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve ken
dilerine aylık bağlanmaz. 

65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı 
olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde ma
lul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakla
rı sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlarla durumla
rına uygun bir işe yerleştirilemeyen sakatlardan, yu
karıdaki şartları taşıyan Türk vatandaşlarına da bu 
Kanun hükümlerine göre aynı ölçüde aylık bağlanır. 

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun 
yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki do
ğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapıla
cak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı tarih
ten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler 
nazara alınmaz». 

BASRA'N — Maddeyi okunan bu şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teselsülü itibariyle 9 ncu maddeyi (eski 8 nci 
madde) okutuyorum : 

«iMadde 9. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi tafci-
beden malî yıl başında yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hasan Yıldı
rım ve Sayın Coşkun Karagözöğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Tasarının 1 nci ve yürürlük maddesi olan 9 ncu 

maddeleri gerçekten büyük önem taşıyor. 1 nci mad
desi Yüce Meclisin oylarıyle kabul edilerek yürürlüğe 
girdi. 

Ancak, kapsamı dar, gerçekten uygulaması güç, 
çok sert ve kesin kurallara bağlı kalmak üzere, bugün 
tespit ettiğimize, öğrendiğimize göre, Türkiye'de 2,5 
milyon 65 yaşını bitiren yurttaşımız, vatandaşımız var. 

Bunu Senatoda nazara alınmak üzere söylüyorum; 

eğer gerçekten Senatoda da 1 nci madde Millet Mec
lisinden çıktığı şekilde kabul edilirse; benim kanıma 
göre; 2,5 milyon vatandaşımızdan 65 yaşını bitiren 
güçsüz, çalışmayan kimselerden ancak bin kişi, beş 
yüz kişi bundan istifade edebilir. 

Kanun 1 nci maddesinde diyor ki : «Kanunen 
bakmakla mükellef kimsesi olmayanlar». Bu, genel
likle köylüye kentliye hitabeden bir kanun. Adamın 
oğlu var, yahut da kızı var, kocaya gitmiş; oğlu ço
ban, sağda - solda çalışıyor. Ayda alıyor 200 - 300 li
ra, kendisine, çoluk - çocuğuna ancak bakabiliyor. 

Kanuna göre, kendisine bakmakla mükellef aylık 
kazancı 200 ve 300 lira olan oğlu olduğu için bu ka
nundan istifade etmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu husustaki düşüncem bu
dur. 

9 ncu madde yürürlük maddesidir. Eğer aynen ta
sarıda ileri sürüldüğü biçimde madde kanunlaşırsa bu
nun yürürlük tarihi 1977 malî yılına kadar gidecek
tir. Yani, Hükümet, «Şimdi kanunu çıkaracağım» di
yor, acele ediyor, feryat ediyor, bağırıyor. Daha önce
ki birleşimde de 1 nci madde üzerinde konuşurken bir 
nebze konuya dokunmuştum; Sayın Başbakan Yardım
cımız çıkıyor televizyona, banigır, bangır bağırıyor; 
«65 yaşını bitiren vatandaşlarımız için kanun çıkar
dık» diyor; güzel, hoş... 

Aslında, 65 yaşını bitiren vatandaşlarımıza hitap 
eden bu kanun sosyal güvenliği, fakir ve kimsesizlerin 
geçimini içerdiğine göre böyle zavallı, geçim güçlüğü 
içinde olan kimselerin durumlarını politikada istis
mar konusu yapmak doğru değildir. 

Benim kanıma göre Demirel Hükümetinin tek ama
cı, 65 yaşını bitiren yurttaşlarımızı düşünmek değil, 
«©ir an önce bu parola ile halkın huzuruna çıkayım, 
propagandamı ve reklâmımı yapayım» der. Propagan
da ve reklâmını yapmasının veya yaptığının delili, ka
nıtı da, demin belirttiğim gibi yürürlük tarihini taa 
1977 yılına atmış olmasıdır. Yarın kanun çıktığı za
man - çünkü televizyonda ve radyoda; «Kanun çıka
rılıyor, çıkardık» deniliyor - durumu kanuna uygun 
olan vatandaşımız ilgili mercie gidecek, müracaat ede
cek; «Kanun çıktı, hoş güzel, benim şartlarım buna 
uygun, elimde belgelerim var, paramı verin» dediği 
zaman, yetkililer 9 ncu madde ile karşısına çıkacak. 

İktidarın büyük kanadına hitap ediyorum, eğer 
amaç gerçekten samimi ise, 65 yaşını bitirmiş yurttaşı
mızı malî bakımdan az da olas uygun bir seviyeye 
getirmek, yaşamasını kolaylaştırmak istiyorsanız, büt-
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çe imkânlarını lütfen bir tarafa atınız, yürürlük ta
rihini yayımı tarihi olarak değiştiriniz. Yoksa elinde 
kanunla, belge ile ilgili mercilere giden vatandaşımız, 
'tabirimi mazur görün; «Yalancının mumu yatsıya ka
dar yanar» misali Hükümete karşı bu gözle, Hüküme
te karşı bu intiba ile bakmış olur. 

BAŞ/KAN — Sayın Yıldırım, lütfen tamamlayın. 
HAİSAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Başka

nım, tamamlıyorum, 
Şimdi gerekçe şöyle de olabilir : Efendim, bütçede 

ödenek yok, ödenek konulmuş değildir. Eğer böyle 
bir gerekçe ile sorumlu Bakanımız', Hükümet karşımı
za çıkarsa, gayet kolay, ödenek kanunu getirilir ve
yahut yayım tarihi ile beraber yürürlük tarihi değişti
rilir. Bu bütçe yılı içerisinde alınma imkânı olmazsa, 
örnekleri vardır, 65 yaşını bitiren yurttaşların birik
miş paraları önümüzdeki yıl toptan ödenir. 

Cumhuriyet Halk Partisine mensup bir milletve
kili olarak öyle sanıyorum ki, Gruptaki arkadaşlarım 
da benim gibi düşünüyorlar, tasarının 9 ncu madde
sine olumlu oy vereceğimizi sanmıyorum. Kişisel ola
rak, bu şekilde gelirse ret oyu kullanacağım. Madde
nin değişikliğine dair arkadaşlarımız tarafından veril
miş önergemiz vardır. 

Sayın Başkana ve sizlere saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bir mad

dede maddî bir hata var. O maddî hataya Sayın Ko
misyon Başkanı ve Sayın Bakan katıldılar. Düzelti
lirse kolaylık sağlanmış olur. Bir virgül anlamı değiş
tiriyor, 

BAŞKA'N — O hususu bilâhara sorarım efendim. 
Sayın Karagözoğlu, buyurun efendim. 
COŞKUN KAIRAGÖZOĞLU (tzm'ir) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım? 

Geçen celse bu yasanın müzakereleri sırasında or
taya koyduğumuz fikirler ve endişeler, görülmekte
dir ki, Sayın Hükümet ve sorumlular tarafından so
nunda paylaşılmıştır. Öylesine paylaşılmıştır ki, biraz 
önce kabul edilen 8 nci maddeyi kaleme almak ve tek
lif etmek zorunda kalmışlardır. Hemen ilâve etmek 
istiyorum ki, bu 8 nci madde ile mesele daha çok ka
rışmış, daha çok içinden çıkılmaz hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, mesele temelde çözülmesi gerekli 
bir meseledir. Artık çağımızda sosyal yardım, sosyal 
güvenlik şahısların ve hükümetlerin sadakası, lütîfu 
olmaktan çıkmıştır. Bu bir sistem ve düzen meselesi
dir. Meseleyi sadece benim kanunum, benim teklifim 
gayretleriyle ortaya getirirseniz sonunda uygulama im-

I kânını bulmanız çok şüpheli ve Türkiye'de kamu gö
revlilerini birbirine katacak, halkı birbirine katacak, 
hukukî norm olduğu her zaman tartışılacak ölçülerle 
karşı karşıya kalırsınız. 

Sayın Başkan, Türkiye'de mevcut sosyal güvenlik 
tablosu karşısında özellikle yaşlı ve muhtaç vatan
daşlarımızın içinde bulunduğu ıstırabı her türlü poii-

I tik endişelerin üzerinde ciddiyetle ele almak görevi
mizdir. Eğer bu konuda Sayın Hükümet samimi ise, 
kendisini bekleyen bir görev vardır. Bu kanundan is-

I tifade edecek olanlar sadece 65 yaşındaki insanlar de-
I ğildir; 95 yaşında, 90 yaşında insanlar da bu kanun

dan istifade edecektir. Ola ki, bü kanun Hükümetin bir 
politik kurnazlıkla takibini kabul eden malî yıldan 

I itibaren yürürlüğe girer dediği süreye bu vatandaşla -
I nn ömrü yetişmeyecektir. 

Sayın Başkan, bunun hiçbir hukukî ve teknik ge
rekçesi yoktur. Eğer bugün bütçede ödenek yok ise, 
milyarlarca ödenek geçmiştir Yüce Meclisten, milyar-

I lık ödenekler geçmiştir. Hükümet davasına inanmış 
I bir sorumlu kurul olarak Yüce Meclisin huzuruna ge-
j lir; hem de hesabını doğru yapar, ciddî yapar, raka-
I mı da doğru ortaya kor; ben şu kadar ödenek istiyo

rum der. Ama, huzurunuzda iddia ediyorum; bu, 
I Hükümetin samimi olmadığını gösteren bir maddedir. 

Sayın Başkan, bu eğer bu dönem kabul edilirse, 
bu çalışma dönemi sonuna kadar kabul edilirse, bu 

. yasa 1977 martında yürürlüğe girecektir. Eğer 1976' 
da kabul edilemeyecek olursa, 1978 martında yürür-

I lüğe girecektir. Âdeta Hükümet demektedir ki, «Ben 
j vatandaşlara birtakım vaatlerde bulunuyorum, bunun 
I kaynaklarını benden sonra gelecek olan hükümetler 
I araştırsın, bulsun». Böylesine hükümet etme zihniye-
I ti özellikle bu kadar muhtaç, bu kadar ihtiyaç içinde 
I bulunan zümrelerin çıkarları, menfaatleri bahis ko

nusu iken, politika konusu yapılmaması gereken bir 
I sorundur değerli arkadaşlarım, 
I Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir önerge 

vermiş bulunuyoruz. Hükümetin samimiyetini millet 
I huzurunda ispat edebilmek için bir önerge vermiş bu

lunuyoruz. Komisyonda aynı önergemiz itibar görme
di. Şimdi Yüce Mecliste bu önergemiz oylanacaktır. 
Yine millet önünde bu tespit edilecektir. Gerçekten 
bugün sorumluluk taşıyan Hükümet bu tasarıyı seçim 
kayıbetmenin telâşı içinde yeni birtakım seçim kaynak -
nakları ararken ortaya konulmuş bir teklif diye orta-

I ya atmamışsa, sorumluluk kendisindedir, iş başında-
I dır. Bu tasarı kabul edildiği tarihte yürürlüğe girmeli -
I dir. Buna karşı gelen hiçbir teknik, hiçbir hukukî en-
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ged yoktur; tek engel vardır, Hükümetin samimiyetsiz
liği, Hüktömetin politik istismarı. 

Söderimi bağlarken ifade eteek istiyorum Sa
yın Başkan, iş başında bulunan sorumlu Hükümet 65 
yaşını doldurmuş mulhtaç, kimsesiz, çalışma gücünden 
mahrum insanların yakasından politik istismar elini 
çekmelidir ve bu kanun kabul edildiği tarihte, yayın
landığı tarihte yürürlüğe girmelidir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karagözoğlu. 
Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı; buyurun efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Bir usul meselesi vardı 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
ALÎ SANLI (Burdur) — Uygulamanızla ilgili efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Bakanı davet ettim efendim, 

hitamında rica edeyim hatırlatın da tashih edelim var
sa bk hata. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA-
Hlît ABDUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Tasannm bu maddesi üzerinde söz almak niyetin
de değildim. Tasarı geçtikten sonra teşekkür etmek 
üzere huzurunuza çıkıp Hükümetimizin şükranlarını 

' bildirecektim. Fakat bu madde üzerinde konuşan iki 
değerli arkadaşımın ifade tarzı, kullandıkları kelime
ler beni huzurunuza çıkarmaya meobur etti. 

Svk sık, nedense, değerli arkadaşlarım kendileri za
manında yapamadıkları» bugüne kadar adını anmadık
ları konular huzura gelince tedirgin oluyorlar... • 

REŞİT ÜLKER (fataûhul) — Bizden aldınız, açın 
seçim beyannamemizi okuyunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Devamla) — Maalesef ve maalesef, 
özür diliyerek söylüyorum, maalesef her şeyi tren kaç
tıktan sonra kendilerine mal etmeye çalışıyorlar. 

Ben gecem gün burada huzurunuza çıktım, dedim 
ki: «Bu tasan Yüce Meclisin malı olacaktır, hiç bir 
partinin, hiçbir Hükümetin malı olmayacaktır». Hü
kümet adına söyledim, bu sözü söyledikten sonra ar
kadaşlarımızın çıkarak burada samimiyetsizlikle ve po
litik istismarcılıkla bizleri itham etmesi hakikaten hoş-
görürlülükle, karşılanacak bir tutum değildir. 

Maalesef bunun adsaa, şimdiye kadar kullanma
dım, ucuz politikacılık denmetkedir. (C. H. P. sırala
rından gürültüler.) 
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ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Oyuncak treni yaptınız. 
ALİ SANLI (Burdur) — O televizyonda oluyor 

sayın Bakan? 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, siz konuştu

nuz, cevap verilmedi. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Devamla) — Ucuz kahramanlık... 
Hükümet o kadar samimîdir ki programına koy

duğu şeyi, sizlerin yaptığı gibi günlerce sürüncemede 
bırakmamış, sadece programın satırları arasında kal
mamıştır. 

O kadar samimîdir ki, bu tasarıyı, buna benzer ta
sarıları daha ilk geldiği günden beri Meclisin huzuru
na getirmiştir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Şu tasarıları komisyonlardan geçirinceye kadar 
Hükümetin göbeği çatlamıştır. Hani neredesiniz? Bü
tün toplantılarda gelirsiniz, «Kamu için, köylü için, 
fakir için getireceğiniz kanunun yanındayız»' dersiniz, 
ondan sonra yukarıda daha komisyonlarda geçen iki 
hafta evvel, bu tasarıyı getirmemek için maddenin ge
ri alınması hususunda önerge verdiniz. Hani samimi
yetiniz nerede değerli arkadaşlarım? 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — İşte meydan, gelin ka
bul edin. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, sayın Özkök 
lütfen efendim, yok böyle usul efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — İstirham ediyorum, yeni
den ifade ediyorum, bu tasarı hepimizin malı olacak
tır, ama milletvekilleri olarak buraya çıktığımız za
man sadece bir şeyi verme hususunda gayretimizi gös
termeyeceğiz. Aynı zamanda bu memleketin bütçesi
ni de, imkânlarını da nazarı itibare almak zorundası
nız, sorumluluğundasınız. Sırası gelir «Bu açık büt
çeyle neler yapıyorsunuz» diye tenkit edersiniz, böyle 
zamanda da «Bu kadarhk para, bu zavallı fakirler
den, 90 yaşına gelmiş olanlardan kıskanılır mı» diye 
istismarcılık yaparsınız. 

Sayın Başkan, heyecanımı mazur görün, Hüküme
tiniz samimîdir. Samimiyetle getirmiştir, samimî ola
rak devam edecektir. Eğer sizler de samimîyseniz ge
liniz şu tasarı ne getirmişse onun yanında olunuz. Bu
nun şerefini hep beraber paylaşalım. 

Saygılar sunarım. (A. P., M. S. P., C. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

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

Tosyalı... Bir dakika sayın Tosyalı. 
Buyurun sayın Sanlı. 
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ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Hükümetin sami
miyetine örnek olarak söylemiş olacağım bunu... 

BAŞKAN — Lütfen, usul hatasını ifade edin efen
dim. 

ALİ SANLİ (Burdur) — Samimiyeti de gösteren 
bir belge var. 

BAŞKAN — Efendim, benimle ilgili... (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

Efendim rica ediyorum. Buyurun sayın Sanlı. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sizinle ilgili efendim. 

8 nci madde yürürlük maddesidir. 4 ncü madde bu 
yürürlüğün daha önce olacağına ilişkin bir düzenleme
yi öngörüyor. Kanunun Maliye Bakanlığınca hazır
lanacak bir yönetmelikle tespit olunacağı 4 ncü mad
dede belirtilmiş. 

Şimdi 9 ncu maddeyle de yürürlüğü ileriye atıyor. 

Şimdi, hiç bir yasada, yürürlük maddesi ile, yö
netmelikteki zorluk gibi bir ikilemin birbirinden fark
lı zamanlarda bina edildiği görülmemiştir. Düzenle
nen yürürlük maddesi ile, ekinde, ikinci fıkrada ya
yım maddesi olarak, bu kanun yayımından itibaren, 
işte şu kadar müddetle tüzük veya yönetmelikle uy
gulanır... 

İLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, ne 
ilgisi var bununla? (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

ALİ SANLI (Burdur) — Hükümetin samimiyetsiz
liği, 4 ncü maddeyi önce, 9 ncu maddeyi sonra düzen
lemiş olmasıdır. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Hayır, benimle, Başkan olarak ne 
ilgisi var? 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sizinle il
gisi, bu maddeyi daha sonra oylamaya sunmanızdır. 

BAŞKAN — Nasıl daha sonra efendim? 
Ben sırasıyle sunuyorum, bahsettiğiniz hususu da 

ayrıca tetkik edeceğim efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Oylamaya sunuyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Ayrıca tetkik edeceğim efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Bu kanunun yürürlüğü 

tanzim olunmuş daha önce. 
BAŞKAN — Tetkik edeceğim efendim. O madde 

geçen birleşimde kabul edilmiş. Ben sırasıyle mad
deleri, Komisyondan geleni ve teselsül eden diğer 
maddeleri müzakere ediyorum ve oyluyorum. 

ALİ SANLI (Burdur) — İçeriği sayın Başkanım... 
Daha önce kabul edilmiş bu maddenin yürürlüğü. 

BAŞKAN — Efendim, ikaz ettiğiniz hususu da ba
kacağımı ifade ettim. 

Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Üçüncü defadır tekrar ediyorum ki, Cumhuriyet 
tarihinde hiç bir Hükümete nasip olmayan, en ileri 
bir sosyal güvenlik kanunu Yüce Meclisimizden şu 
anda geçmektedir. Bunda katkısı olan, Parlamento
muzun her üyesinin büyük şerefi olacaktır, Hükümetin 
büyük şerefi olacaktır. Bu kanun, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin, Parlamentosunun ve Devletinin 
aziz milletimize en büyük armağanı olacaktır. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından, alkışlar.) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Geçiyor da, uygulan
mıyor. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum sayın Özkök. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Şu anda kanu

nun yürürlük maddesini müzakere ediyoruz. Yürür
lük maddesi, 9 ncu madde diyor ki, «Bu kanun yayı
mını takip eden malî yılbaşında yürürlüğe girer.» 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sonra da tüzük oluyor. 
BAŞKAN — Efendim, sayın Özkök, lütfedin efen

dim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, samimî olmamız lâzım. 
Bu kanun çıktığından itibaren, vatandaşlarımızın 

bu kanunu duyması lâzım. Ben 65 yaşıma geldim... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Helâl olsun Tos

yalı, iyi konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, rica ediyorum; yakı

şıksız söz kullanıyorsunuz, yapmayın efendim, rica. 
ediyorum efendim... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Vatandaş «Ben 
65 yaşıma geldim; geçinme imkânım yok»' diye dilek
çe verecek veya 65 yaşından küçükleri, «Ben bu du
rumdayım» diye dilekçe verecek. Durumunu ispat 
edecek, tetkik edilecek. Kanunun tatbikatı için tüzü
ğü veya talimatı çıkacak, Bütün bunlar için zamana 
ihtiyaç var. 

Bu hakikatler meydanda olmasına rağmen, sayın 
Halk Partili arkadaşlarımızın, konuyu istismar etmek 
için şu büyük, şu hepimizin müşterek malı olan, mil
letimize hediye ettiğimiz şu malı, şu güzel kanunu 
gölgelemek için Hükümetin samimiyetsizliğinden bah
setmek, cidden sizin samimiyetsizliğinizi ortaya koy
maktadır. (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkılşar.) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Düzeltin, zor bir şey 
değil ki. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, her cümle
ye cevap vermek... Sayın Ülker, rica ediyorum efen
dim, yapmayın efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar sosyal 
adalet, sosyal güvenlik sözünü etmiş ve fakat bunun
la ilgili hiç bir kanun meydana getirmemiştir. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler.) 

İşte, istismar buna derler. Tekrar ediyorum, istis
marın ne olduğunu siz öğrenin bu sözlerimle. 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Meclise konuş, 
bize konuşma. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Meclise hitap 
ediyor. İsmen hitap etmiyor; sayın Keçeli, rica ede
rim. 

Sayın Tosyalı, rica ediyorum. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Söze, fikre hi

tap ediyorum efendim. 
Sevgili arkadaşlarım, bir milletin yücelmesi için, 

öncelikle iktisaden kalkınması ve aynı zamanda onun
la atbaşı beraber, sosyal sahada kalkınması lâzımdır. 

Hükümetimiz ve bütün Hükümeti teşkil eden par
tiler bu formülü uygulamaktadır. Dünyanın neresin
de görülmüştür ki, «sosyal adalet, sosyal güvenlik» di
yeceksiniz, Hükümetin getirdiği her düzene, iktisadî 
kalkınmaya, sınaî kalkınmaya engel olmaya çalışacak
sınız, ondan sonra, Hazineyi tahrip etmek için, olma
yacak, yapılması imkânsız olan önergeler vererek, işi 
çıkmaza sokacaksınız. Ondan sonra da, yürürlük mad
desi gibi masum bir maddeyi de, «Çıktığı günden 
itibaren uygulanacak» diyeceksiniz; imkân olmadığı 
halde ve buna da bir Hükümet istismarı diyeceksi
niz. Sayın Bakan çıkacak, burada, «Bu, Yüce Mecli
sin malı olacaktır» diyecek, bunu kulaklarınız duy
mayacak. Yine, geçen celsede, bu celsede diyeceksi
niz ki, «Bu, bir istismar kanunu». 

Hayır arkadaşlarım. İstismarı siz yapıyorsunuz, 
kıskançlığı siz yapıyorsunuz, yapamadığınız şeyleri 
bu Hükümet yaptıkça, telâşınızdan, üzüntünüzden, ya
pamadığınızın pişmanlığından çatlıyorsunuz, patlıyor
sunuz. (A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) Evet, evet bütün telâşınız iş yapama
ma ve istismar etme sanatınızı kullanmanızdan ileri 
geliyor. Açık olalım, samimî olalım; işte, samimiyet 
buradadır, halka hizmet eden kanunları desteklemek 
samimiyettir, ona engel olmak samimiyet değildir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

Grupa karşı müteveccihen bu şekilde söylemiştir, söz 
istiyorum. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Böyle ucuz politi
ka yok bu Mecliste, şarlatanca... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. Rica 
ediyorum sayın Tığlı, bir dakika efendim. 

Adalet Partisi Grupu adına sayın Ertem, buyurun 
efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, oturumun sonu

na kadar bu hak benim, bu takdir benim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

kendisi bir grupa hakaret edecek... Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bir dakika. Ben size 
ret cevabı verdim mi? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır. 
BAŞKAN — O halde bekleyiniz efendim, lütfen 

bekleyiniz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben size müracaat 

ettim. 
BAŞKAN — Efendim, bir başka grup sözcüsüne 

söz veriyorum. İkazınızı aldım, gereğini yerine getire
ceğim; neyse gereğini yapacağım efendim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. Lütfen efendim, lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kardeşliğin, tesanütün, millî birliğin, en güzel duy
guların meydana getirdiği bir kanun tasarısının kanun
laşmasında, bu tarzda münakaşaların bu Mecliste ol
mamasını canı gönülden dilerdik. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Onu Tosyalı'ya 
söyle. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ediyorum efendim. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Biz bu kanunla... 

(Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyin, rica 

ediyorum efendim. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Biz, bu kanunla, 

Türk Milletinin birliğini, beraberliğini, yardım duygu
sunu, muhtaç olanları kimseye muhtaç hale bırakma
dan, Devlet eliyle insan gibi yaşayabilmesinin imkân
larını sağlamanın elbirliği, çabası içinde olmamız lâ
zım gelirken, böyle bir kanun çıkarken, en ufak şey
lere vararak, en basit imkânları değerlendirmeye çalı
şarak, bunları bir siyasî konu yapmanın faydasını an-
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lamak imkânı yotkur. Çok isterdim ki, Cumhuriyet 
Halk Partili sözcü arkadaşlarım burada Hükümetin sa
mimiyetsizliğinden, politik istismardan, «politik kur
nazlık» gibi şu kürsüde çok dikkatle sarf edilmesi lâzım 
gelen, bir partinin diğer partiye reva görmemesi icap 
eden hususları, sıfatları hiç yeri, hiç gereği yokken orta 
yere koymasaydılar da, bu tesanüdün, bu kardeşliğin, 
bu yüksek duyguların eseri olan kanun, böylece bir
takım karşılıklı konuşmalarla, birtakım karşılıklı bir
birimizi kırmalarla neticelenmesiydi. Ama, maalesef 
üzüntüyle ifade ediyorum ki, hem de çok sevdiğim, 
gerçekten beğendiğim, Karagözoğlu gibi bir arkada
şımın asla kendisine yakıştıramadığım, «Politik kur
nazlık, politik istismar» sözlerini duymak gerçekten 
beni üzmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, biz burada hepimiz bir va
zife yapıyoruz. Bu vazifeyi yaparken, hepimiz millet
vekili olarak bu kanunlar hakkında oy kullanıyoruz. 
Kanunlar bu Meclisin malı olarak çıkıyorlar. Bıraka
lım küçük hesapları. Orta yerde bir hakikat var. O 
da, gerçekten, Türkiye'nin çok mühim, çok esaslı 
bir derdine bu Hükümet, vaatle değil, kanun tasarısı 
getirerek çare bulmak istemiş; o kanun tasarısını hep 
beraber, sizlerin oylarıyle de tekemmül ettirmiş, Mil
let Meclisinden çıkarmış haldeyiz. Hal böyleyken, bu
nun politik istismar neresinde değerli arkadaşlarım? 
Bir eser meydana getirilirse,, bir şey yapılırsa ona «is
tismar» denir mi, ona «kurnazlık» denir mi? 

cikeceğini, memlekete, fevkalâde vahim bir olaymış 
gibi takdim edeceksiniz, onu o tarzda anlatmaya ça
lışacaksınız; dönüp oradan, bir de, «gösteriş»' diye
ceksiniz. Bu ne çelişmedir, bu ne çelişmedir arkadaş
larım? Bu gösteriş midir, bu vaat midir, yoksa bu, 
uygulanmasının bir yıl dahi gecikmesi içtimaî dertle
rin biraz daha uzamasına sebep olacak bir hal midir? 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun Türk Milletinin 
bir sosyal derdini halledecektir; ama, değerli arkadaş
larım, bugüne kadar ele alınmamış, bugüne kadar ha
zırlanmamış bir konuyu ele alacaksınız, değerlendire
ceksiniz, kanunlaştıracaksınız... Ee, müsaade edin de, 
bu kadar gecikmiş bir hususun tatbiki için de birkaç 
ay zamana ihtiyaç olduğunu her vicdan sahibi kabul 
etsin. 

Bütçe sizin tasviplerinizle çıktı. Bütçe, açık ver
memeye gayret eden bir anlayış ve titizliğiniz içinde 
çıktı. Peki, kaynaklarını bulmadan, belki milyonları, 
belki milyarları bulacak birtakım sosyal hizmetlerin 
gelirini nereden bulacaksınız değerli arkadaşlarım? 

Bugünkü bütçemiz bağlanmış değil midir; gelirle
riyle giderleri denk olarak bağlanmış değil midir? Bir 
yandan masraf getireceksiniz, masraf milyarları bu
lacak, karşısında gelirini bulmadan onu bu sene baş
latmak isteyeceksiniz... 

İşte «istismar» denirse, işte, «politik kurnazlık» de
nirse, o da buna denir değerli arkadaşlarım. 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Senin bu konuş
mana istismar denir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, sözlerimi bağlıyorum. 

Burada vaat yoktur; burada bir vakıa vardır. Bu
rada, ihtiyacı zamanında tespit edip, gerçekleştirmek 
vardır. O da, Hükümetin tasarıyle, yüksek oyları
nızla birkaç dakika sonra Millet Meclisinden gerçek
leşmiş olarak çıkacaktır. 

Bu kanunun Türk Milletine hayırlı olmasını, Türk 
Devletine huzur getirmesini, daha bunun gibi sosyal 
dertlerimizi halleden, bizi bu memleketin birliğine gö
türecek, tesanüdünü artıracak başka kanunlarda bir
leştirmesini, onların da kısa zamanda Türk Milletinin 
hizmetine sunulmasını temenni eder, hepinize say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ertem. 
SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Bdraz önce Cumhu

riyetçi Güven Partisi adına konuşan saıyın sözcü, par-
ftüirrüze, «Cumhuriyet Halk Fartisâ bu kanunun çık-

o 

Bu vakıa, bu tasarı Senatodan da çıktıktan sonra, 
Türk milletinin hizmetine sunulacaktır. 

BAŞKAN — Yürürlükle ilgili olarak rica ediyo
rum. 

ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — Şu vasıfları haiz 
olan bütün Türk vatandaşları bundan istifade edecek
tir. Bunun neresinde vaat vardır, bunun neresinde kur
nazlık vardır, bunun neresinde istismar vardır? Sadece 
bir şey vardır; o da, Türk Devletinin," Türk Milletinin 
ihtiyaçlarını görüp, parmak basıp onları kanunlaştır
maktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Yalancıktan, gösteriş ka
bilinden... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — «Gösteriş kabi

linden»' diyenlerin yüzü kızarmalıdır. 
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Ertem, cevap 

vermeyin lütfen. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Çünkü, kendile

ri çelişkinin içindedir. Bir yandan, kanun çıktı diye 
telâşa kapılacaksınız; bir yandan, kanunun bir yıl ge-
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masını istemiyor, kıskançlıktan çatlıyor, patlıyor» 
idiye s'altaşjmışıtır. 

Grupumuz aidına cevap hakkı istiyoruz.: 
BAŞKAN — Anlaldılm eflenldlilm, demlim de ifade 

elttiim... 
Bu suretle, m'atâde üzerinlddki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Mesele 

iıte alâkalı bir sual sormak istiyorulm. 
BAŞKAN — Sual sormak istiyorsunuz, buyu

run. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başlkan* burada herkes kenfdi anlayışı içinde, Yüce 
Türk Ulusu önünide fikirlerini ifade ettüler. 

BAŞKAN — Sualle gelin lütfen efen/dim, yetiiş-
tirenııiyeceğiz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Bir 
önemli konu olduğu için zaplt'a geçmiştir. Onu arz 
ötmek işitiyorum - Yüce M'ecldsitle «Kanunun yayın
lanacağı, yayınlandıktan sonra kanunun prosedürü, 
uygulanmaya başlanacağı ve arada bir zamana ih
tiyaç olacağı; bunun malî hükümlerinin uygulan-
masının daha sonra yapılacağı» gibi beyanlar ol
muştur. 

Bu durumda, simidi hem zapta geçmesi, hem 
de kanunun uygulanması bakımından soruyorum: 
Biraz evvel okunmuş bulunan yürürlük malddesi ay
nı şekilde geçerse, yani kanun, taklip elden malî yıl
başından itibaren yürürlüğe girerse, bir valtandaş, 
kanunda belirtilen şartları haiz bir Türküye Cumhu
riyeti vatandaşı ilgili mercilerce müracaat ddip, dilekçe 
verirse, bu dilekçesi muameleye konulacak, bu di
lekçesi üzerine gerekli araştırmalar yapılacak, karar
lar veriilecdk midir, yoksa, kanunun yürürlüğe girme-
ısli bdklenlecelk midir? Çünlkü, kanunun yürürlüğe 
girmesinin ne demek olduğu, bazı grup sözcüsü ar-
kaşdalarımızın konuşjmalarınJdan anlaşılmaktadır. Bu
nun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Dikkatle dinlettim, sual mıahiyetin-
ıde değildir. Ayrıca, görüşmieler tamamlanmıştır 
dledSmj Görüşmeler suallere die şâımaidir. 

iMalddle üzerindeki önergeleri okutayorum: 
İMİM* Meclisi Başkanlığına 

Mulhltaç, güçsüz ve kimsesizlere aiylıik bağlanma
sına dair yasa tasarısının yürürlük malddeslinikı aşa-
ğıldakî şekilde değilldMtoesİnii öneririz., 

Madde 9. — Bu yasa yayımı tarifenden itilbaren 
yürürlüğe girer. 

Artvin 
Ekrem Şaldıî Erdem 

Tokat 
AH Kurt 
Erzincan 

Has an Çeıtinlkaya 

Erzurum 
Selçuk Eryerdi 

Muş 
Tekin lleıi Dikmen 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Sayın Başkanlığa 
Görüşüll'mekite olan kanun tas'arsnnın 9 ncu mad-

idesiMn aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif öderiz. 

Madde 9. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürür
lüğe girer. 

İzmir , Adana 
Coşkun Karagözoğlu îMdhimeit Can 

Kütahya! Konya 
Ahmet Haşiilm Benli İsmet Büyükyaylacı 

Antalya ;
: Muğla 

Fahrli Özçelik Halil Dere 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı ma'h'iyeltte-
idİr. Birilikte işleme koyacağım. 

AHMET ŞENER (Tralbzon) — Sayın Başkan, 
Grupuim adına istddiğim söz verlilmdden bu önergele
re rey işitiyorsunuz.! 

BAŞKAN — Sayın Şener, rica ediyorum. İç
tüzük bana, oturumun sonuna kaldar bu hakkı ver
miştir , Ben de... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Huzur içinde rey 
verdbilmefc içlin... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, ben 
de tutanakları istedim; bekliyorum. RJica ediyorum 
efenldiimv 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Çok açık Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — RJica ediyorumj 
, AHMET ŞENER (Trabzon) — Bunları tutanak

lar da, bu kaldar millet de duydu. 

BAŞKAN — Efendim, gürültüler arasında, Sa
yın Saylam'ın dediği gibi mli, başka türlü mü? Gel
sin, göreyim efendim. 

AHMET ŞENER (Tralbzon) — Ondan sonra oy
lama sonuçlarını okuyun, tatÜl edin gMn.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergelere ka
tılıyor musunuz? 
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PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Katimııyoraz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ıSOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR AİBLUM (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.! 

Önergeleri birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Ömerige kabul edlil-
«1 emiştir. 

9 ncu maddeyi okunan sekiyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok, 
Değişiklik önergesi yok; 

Oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Kabul ddilmişt'ir. 

Sayın Haitİtboğlu, tümü üzerinde lehte, buyurun 
«fenjdiim; oyunuzu açıklatna sadefdlinde.ı 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem 
Başkan* Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Yüce Parlamento, öyle zannediyorum ki, bugü
ne k'adar kabul etıt'iğli kanunlar içeriis/inide, gereik içti
maî yönü itibariyle, gerekse memleketlimizde bin 
türlü müzayaka içerislidde buluttan, sıkıntı, darlık 
içinide bulumam insanları gören ve gözeten tek kanun 
çılkartmıştur diıyebilir'im. 

Bir millet yalnız gençliğine, gelecek yeni nesil
lerine yönelmekle kalamaz; geçmişine, büyüğüne, 
emekİslnie... 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Hatlboğlu, genç
lerden umudunuzu kesitimiz zaten-

BAŞKAN — Yapmiayın lütfen. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — ... bunlara 
da dikkatle* bunların dertlerine de dikkatte eğilmek 
medburiyetindeldir, 

Böyli3 olmadığı takdirde, memlekete hizmet bek
lediğimiz insanlar kendi geleceklerinden endişeli ol
dukları müddetçe, yarımlarınım, ihtiyarlıklarının, 
güçsüzlükleri inin, sakatlıklarının kendi başına ne 
gaileler açacağınım ıstıraibı, üzüntüsü içerisinde ol
duğu müddetçe* öyle zannediyorum ki, verimli 
hizmeltite bulunmaları da mümkün değildir, 

Biz inanıyoruz ki, bu kanunun, hele şümulü
nüm, biraz daha geniişiletilm'efc suretiyle, yalnız 
651ittden yukarıda olan ihtiyarlara değil; ama bun
larla beraber 65 yaşından küçük olmakla beraber, ça-
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lışjma imkânı bulunmayan insanlara da bu kanunun 
teşmil edilmiş olması sevinç verici şeyidir. 

Meclisimizde bu kanun üzerindeki birtakım mü
nakaşaları ben şöyle yorumlamak isuiyorum: Her
kes acaba daha çok insanı nasıl edıer de daha çok is
tifade etJtfıririz kaygısı ve kavgası içine girmiştir di
ye düşünüyoruz., Sayın Hükümet üyesfiriin de açık
ladığı gabi, mademki milletin malıdır, Malisin ma
lidir bu, o halde hiç kimsenin tek başına sahip çık
mayacağı bir kanunun lehinde oy kullanmak kadar 
tabiî bir şey olamaz diye düşünüyorum. 

Milletimizin esasen geçmişi, tarihi, tarihte kur
duğu müesseseleri meydanda. Geçmişi incelediği-
m'iz, evkafın kuyudatımı, kayıtlarını incelfâdiğiimlz 
takdirde görürüz ki, gayri menkullerimizin % 40'a 
yakını, güçsüzlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tahsis ediilmiştir. Devletlimi iz* ecdadımız, bütün im
kânlarını* darülacezeler eliyle, daha buna benzıer 
birçok yoksul yurtları, yoksul müesseseleri, kimse
sizler, fukaralar, yolcular için tahsis etmiş, .kullan
mıştır. Esasen, inancımız odur ki, komşusu aç ya
tan bir insanın, tokluk, ganimet, varlık içerisinde ra
hat uyuması mümkün değildir.' 

BAŞKAN — Kısa ve özlü rica ediyorum Sayın 
Haıtiboğlu, İçtüzük hükmü... 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Kendi va
tandaşlarınım* kendi kardeşlerinin ıstırabımı elbette 
Tüık Milleti olarak herkes ayrı ayrı duyar. İşte, bu 
kanun onun ndüicesiidir; bu ıstırapları glıdermenlim, bu 
yoklukları az da olsa bertaraf etmenin setmeresidir 
diye düşünüyor ve bundan dolayı kamumun lehinde 
ey kullanacağımı ifade etmek istiyorum, 

Bu vesile ile Yüce Meclisi hürmetlerimle selâmla
rım. (M. S. P. sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Sayın Yüceler, lehte görüşecdkmişsiniz; bana, som 

söz olarak Sayım Hatiboğlu'nun konuşacağını ifade 
ettiler. Bir hata olarak böyle olmuş. Bir ikinci söz 
vermem mümkün değil, özür dilerim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — O zaman, 
arkadaşlarımın oyuna sunun sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu husus benim ihtiyarımda değil 
sayın Yüceler. Bir lehte, bir "aleyhte iki arkadaşa söz 
verebilirim. Aleyhte sayın Gaydalı söz istediler, eğer 
aleyhte konuşacaksanız söz verebilirim efendim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Hayır efen
dim. 

Müsaade ederseniz, mademki burada bir hata var, 
lütfedin, Meclisteki arkadaşlarımızın oyuna sunun, 
onlar hakkı teslim etsinler. 
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BAŞKAN — Peki efendim, başka türlü bir an- I 
lamaya meydan vermemek için lehte size de söz ve
riyorum. Sayın Hatiboğlu'nu konuşmamış farz edi
yoruz. 

Sayın Gaydalı, sizden de özür dilerim. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Değerli ar

kadaşlarım, evvelâ say n Başkanımızın göstermiş ol
duğu anlayışa teşekkür ederek sözlerime başlamak I 
istiyorum. 

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 
Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki I 
yasa tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmeleri şu 
anda sona ermiştir. I 

Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, yaş orta
laması, bir hesaba göre 48; bir hesaba göre de 53'- I 
tür, Buna rağmen, yasa tasarısında yaş haddi 65 
olarak tespit edilmiştir ki, bu durumda birçok vatan- I 
daşımızm bu kanundan yararlanması belki de .bu 
yüzden azalmış olacaktır. Çünkü, ömürleri kâfi gel
meyecek, birçokları hayattan ayrılmış olacaklardır. 

İkincisi ise değerli arkadaşlarım; 1 nci maddenin I 
3 ncü fıkrası tatbikatta işlemeyecek bir fıkra ola- I 
rak çıkarılmıştır. Değerli arkadaşlarımın birçokları I 
hatırlayacaklar, bu fıkranın kanun metninden çıka
rılması için Meclise kanun teklifi yapılmıştır. Bu I 
fıkrayı aynen okumak istiyorum: «65 yaşını doldur- I 
madiği halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını I 
devam ettiremeyecek şekilde malûl olduklarını tam I 
teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu ra
poru ile kanıtlayan»... 

Şimdi, burada, «Başkasının yardımı olmaksızın 
hayatını devam ettiremeyecek şekilde malûl olma»1 I 
keyfiyeti tatbikatta yoktur. Ben, 15 yıldan beri bu I 
Meclisteyim; bölgemden, birkaç tane bu şekilde 
malûl vatandaş geldi, oturduğu yerde kıpırdaya-
mıyor. «Muhtaç ve güçsüz» diye tevsik edildiği hal- I 
de, oradaki, «kimsenin yardımına muhtaç olmaksı- I 
zın hayatını idame ettiremeyecek» kelimesi yüzün
den bu kanundan istifade edememiştir. Zira, ka- I 
nün vazıı, «Başkasının yardımına muhtaç olmaksı- I 
zın hayatını idame ettiremeyecek» sözünden şunu I 
anlamaktadır: Yemeğini yiyemeyecek, tuvalete gide
meyecek, elbisesini çıkaramayacak, gömleğini çıkara- I 
mayacak bir kimseyi anlamaktadır. Demek ki, bu 
fıkra da ölü bir fıkra olarak çıkmıştır. I 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa son fıkra da ida
redeki güvensizliği burada tespit etmiştir. Yani, tam I 
teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından rapor 
alacak ve yeniden muhtelif bakanlıklardaki üç kişi- J 
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ye yetki vereceksiniz. Bu da, tatbikatta oldukça zor 
bir durum yaratacaktır ve aynı zamanda özür dile
yerek söyleyeceğim, bazı suiistimallere de sebep 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada, ben, bu kanun ta
sarısının kanunlaşacağı sırada görüşmelerimi yapar
ken, iki konu üzerinde durmak istiyordum. Yani, 
son yılların mutlu bir gününü yaşadığımızı iki yön
den ifade etmeye çalışacaktım. Bunlardan birincisi, 
ilk defa kısa sürede bir kanun tasarısının süratle ve 
gürültüsüz Meclisten geçtiğini ifade edecektim. Maa
lesef bunu göremedik. Göremediğimizin sebebi de... 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, bunun konu ile 
alâkası yok. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, konuşma içtüzüğe 
uygun olmuyor. Lütfedin efendim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Maalesef, 
buna da, şahsı adına konuşan bir milletvekiline ce
vap veren bir bakan arkadaşımız sebep olmuştur.. 
Özür dileyerek söylüyorum, maalesef bu arkadaşı
mızın tecrübesizliği böyle bir mutlu günü bize ya
şatmamıştır. 

İkinci mutlu olduğumuz bir yönü de, bu kanun 
tasarısı ile, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz bulunan bir-
kısım vatandaşlarımıza, Devlet, yardım elini, hima
ye kucağını açmış bulunmaktadır.. Bu bakımdan da 
Meclis mutlu bir gün yaşıyordu; ama maatteessüf 
birinci söylediğim konu, yani bakanımızın acemili
ği yüzünden bu ihlâl edilmiştir. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum sayın Yüce
ler. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Bu şekilde devam etmemiz müm
kün değil. Rica ediyorum efendim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Hayır bağlamıyorsunuz, süre dol

du efendim. 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum... 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bir hususu 

daha söyleyip ineceğim sayın Başkanım. 
Bu Mecliste konuşmuş olmak için konuşma yap

mak hatalı bir yoldur. Ama, maalesef, bu Meclisin 
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tatbikatında yıllar yılı, ısrarla, konuşmuş olmak için 
konuşma yapanlar vardır. Her aklına esen bu Mec
lisin kürsüsünden ifademle Tosyah'yı kastediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, bir münakaşa açmak 
istemiyorum. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Tosyah'yı 
kastediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, son söz olarak lehte, 
aleyhte reyini izah sadedinde konuşuyorsunuz efen
dim. Kısa ve öz olacak. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bağlıyorum 
sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, kanunun yürürlük maddesi de maalesef 
arzuya göre çıkmamıştır. 

Radyolarda, ısrarla, Türk toplumuna böyle bir ka
nunun bir an önce çıkacağını vaat edeceksiniz ve yine 
radyolarda bir an önce ve ivedilikle Meclisten çıkacağı
nı söyleyeceksiniz; ondan sonra da, yürürlük madde
sini 1977 malî yılına kadar uzatacaksınız. 

Bu, olmuyor arkadaşlar. Yani, aslında samimi olan 
bu değildir; samimi olmuyor. Bir samimiyetsizlik var
sa, bunu ifade edelim. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, bir eski arkadaşımız, 
tecrübeli bir parlamentersiniz. Rica ediyorum efen
dim, sözünüzü kesmek durumunda kalmayayım. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, özetle, kendisine kanunen bakmakla mü

kellef kimsesi bulunmayan, iş görme ve çalışma gü
cünden mahrum olan, yani muhtaç, güçsüz ve kim
sesiz kişilere, yaş durumunda da sıkıntılarının başla
dığı bir sırada, Devletin, yardım elini uzatması if
tihar vesilesidir. 

Türk toplumuna hayırlı olmasını temenni eder, 
Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yüceler. 
Aleyhte sayın Gaydalı, buyurun efendim. Kısa ve 

özlü rica ediyorum efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — İki aleyhte, iki lehte mi 

sayın Başkan? 
BAŞKAN — Hayır efendim, bir aleyhte, bir lehte. 
Niçin sorduğunuzu da biliyorum; siz de biliyor

sunuz sayın Sanlı. 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Şu anda müzakeresi bitmiş olan sosyal güvenlik 

kanunu, anlam itibariyle çok güzel bir kanundur. Bu 

anlamı ben de benimsiyorum. Fakat kanımca bu, 
Anayasaya da ters düşer bir mahiyet taşımaktadır. 

Şöyle ki: Bu kanun memlekette ikilik doğur
maktadır. Bugün devlet hizmetinin, devlet postası
nın insan sırtında taşındığı Hizan ilçesindeki bir hasta
yı Ankara'da, yahut tam teşekküllü bir hastaneye 
ben nasıl taşıyabilirim?. 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Öl
dürmek için taşırsınız. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, benim hukukî bilgim noksan 
olduğu için teknik bakımdan geç kaldım. Önerge 
verdim, geç kaldığım için kabul edilmedi. Beş imza 
istediler, onu da buldum gene kabul edilmedi. Bir 
fıkra eklenmesi icap ederdi birinci maddenin sonu
na «Tam teşekküllü hastanesi bulunmayan yerlerde, 
en büyük mülkiye amirinin onayı ile mevcut sağlık 
kuruluşları raporuyle durumları tevsik edilir» kaydı 
konmalıydı. 

Ben bunun kolayını buldum. Hasta olan 65 yaşı
nı doldurmuş muhtaç vatandaşımın siyasî tandansına 
göre, ben de bir sıralama yapacağım. Kapıma gele
cek olan hastamı evvelâ sayın Ecevit'in evine gö
türeceğim; bilahara Demirel'in evine götüreceğim, 
Erbakan'ın evine götüreceğim, Güven Partisinin, 
Bozbeyli'nin evine götürüp teslim edeceğim. Şayet, 
tarafsız bir vatandaşa ise, Devlet Başkanının kapı
sına götürüp teslim edeceğim. Bundan başka benim 
yapacağım bir şey yoktur. 

Bu, sosyal güvenlik kanunu ise Türkiye çapında, 
bütün Türkiye'yi memnun edecek bir kapsamda ol
malıydı. Tam teşekküllü hastane Bir defa, vatan
daşlarınızı en ücra köşelerde baktıracak doktorunuz 
yok, doktorunuz... Tam teşekküllü hastaneyi 5-10 
vilayette kurmuşsanız, biz mecbur muyuz buraya 
kadar koşmaya? 

Bu bakımdan, bu güzel kanuna maalesef kırmızı 
oy kullanacağımı arz eder, hepinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — /Teşekkür ederim sayın Gaydalı. 
Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 
Sayın Bakan, her halde salı günkü birleşimde 

oylanacaktır, o zaman teşekkür konuşmanızı lütfe
dersiniz. 

Açık oylama bilahara yapılacaktır. 
Değerli arkadaşlarım... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet efendim, bir hususu halledip, 

oylama neticelerini arz edeceğim. 
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Gelen zabıtta tetkik ettiğime göre, Sayın Tosya-
lı'nın ifadesinde, «Cumhuriyet Halk Partisi» sözü 
yoktur, ikincisi; Konuşan arkadaşları muhatap al
mış sanıyorum. Az evvel de, bir defa daha olduğu 
gibi, heyecanlı konuştuğundan, ifade zaafı veya 
sürçü lisan şeklindedir. Bunun böyle alınmasını ri
ca ediyorum. 

Bu şartlarla, sataşma olmadığı kanaatindeyim. 
Tosyalı, hepimizin bildiği bir arkadaştır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, direniyor musunuz? Ay
rıca... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, cevap veriyo

rum. 
Sayın Şener, ayrıca Grup adına sizin yetkiniz 

yok. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına var

dır sayın Başkan, verdim. 

BAŞKAN — Efendim, Grup adına sayın Say-
lam'ın imzası mümkün değil. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İmzalaya
yım efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup Başkan-
vekili burada efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, kendisi söyler. Bu
yurun siz istirahat ediniz. 

Ben, direniyor musunuz diye soruyorum. Sataş
ma olmadığı kanaatindeyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
Sayın Tosyalı'nın beyanında sataşma olup olma

dığı hususunda hakemliğinize baş vuruyorum: Sataş
ma olduğunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tabiî. «Kabul 
edilmemiştir» diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Bu kadar sataşmayı niye yapıyor
sunuz sayın Şener? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sizden başka
sını bulamadım sayın Başkan. Sizden başka kime 
sataşacağım. Gitmiş ilgili şahıs. 

BAŞKAN — Sataşma kabul edilmemiştir efen
dim. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — İstihdam Politikasıyle İlgili. 122 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylamasına 200 
sayın üye katılmış, 199 kabul, bir çekimser oy çık
mıştır. 

Oylama yenilenecektir. 
Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Tadil 

Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylamasına 201 sa
yın üye iştirak etmiş, 199 kabul, bir çekimser ve bir 
geçersiz oy çıkmıştır. 

Oylama yenilenecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cum

huriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin, 37 nci Maddesinin 
Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylamasına 

207 sayın üye katılmış, 206 kabul 1 çekimser oy 
çıkmıştır. 

Oylama yenilenecektir. 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı'nın açık oylamasına 208 sayın üye katılmış, 206 
kabul, 1 çekimser ve bir geçersiz oy çıkmıştır. 

Oylama yenilenecektir. 
29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 Sayılı Finansman 

Kanununa Ekli (11) Numaralı Tabloda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin açık oylama
sına 112 sayın üye katılmış; 64 kabul, 46 ret ve 2 
çekinser oy çıkmıştır. 

Oylama yenilenecektir. 
Çalışma süremiz dolduğundan, gündemimizdeki 

kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyle görüşmek için 
8 . 6 . 1976 salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'.n, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Selâhattin Kılıcın yazılı cevabı. (7/1150) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

22 . 3 . 1976 

Bingöl 
•Hasan Celâlettin Ezman 

Soru : 
1976 yılı içinde Bingöl'de Bakanlığınızla ilgili ola

rak yapılacak yatırımlar nelerdir? 
Ayrı ayrı bildirilmesi. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 2 . 6 . 1976 

'Bakanlığı 
Sayı. : 112/053.107/114-130203 

Konu : Bingöl Milletvekili Sayın 
H. Celâlettin Ezman'ın yazılı soru 
önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ilgi : Bakanlığımıza muhatap 5 . 4 . 1976 gün 
ve 7/1150-4020/30706 sayılı yazınız. 

Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ez
man'ın Bingöl iline 1976 yılı içinde Bakanlığımızca 
yapılacak yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi ce-
va'bı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerfinize arz ederim.-
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ezman'ın, 
Bingöl iline 1976 yılı içinde Bakanlığımızca yapıla
cak yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru . — 1976 yık içinde Bingöl'de, Bakanlığınız
la ilgili olarak yapılacak yatırımlar nelerdir? 

Cevap : — 1976 yılı içerisinde Bingöl'de, Bakan
lığımıza bağlı genel müdürlük ve direktörlüklerce 
yapılacak yatırımlar aşağıda takdim edilmiştir. 

1. Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü
müz 1976 yılı yatırım programında yer alan Bingöl 
ilinde in^a edilecek yatırımlar, ek cetvel (Cetvel : 1) 
çıkarılarak ilişikte sunulmuştur. 

2. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüz 1976 
yılı yatırım programında yer alan Bingöl iline ait 
su konularını havi cetvel (Cetvel : 2) ilişikte sunul
muştur. i 

-3. Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğünce ise; Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünün yapmış olduğu etütler sonucu Bingöl ili Kar
lıova ilçesinde 45 milyon ton linyit rezervinin mev
cut olduğunun anlaşılması üzerine, bu potansiyelden 
bölgemin yakıt ihtiyacının karşılanması ve Azot Sa
nayiinin hammadde talebine cevap verilmek üzere iş
letmeye .ıçılması düşünülmektedir. Türkiye Kömür 
işletmeleri Genel Müdürlüğümüz, sahanın sahibi 
olan Keban - Holding ile müzakere halindedir. 

4. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğü tarafından 1976 yılı içinde Bingöl ili da
hilinde, aşağıdaki çalışmalar programlanmıştır: 

Demir etütleri : 
Bingöl - Genç - Avni'k Bölgesi : 535 km2'lik sa

hada 1/25.000, 1/5.000 ve 1/2.000 ölçekli detay jeolo
jik etüt, 5 !kjm2'iik sahada 1/2.000 ölçekli topoğrafik 
harita çalışması, 18 'km2'lik sahada manyetik metot
la jeofizik etüt, 3 000 m. sondajlı arama, 500 m3 yar
ma hafriyatı, kimyasal ve mineralojik analizlerle tek-
nalojik testler yapılacaktır. 

Ayrıca, Bingöl ilini de içine alan Bitlis masifin
de uçakla genel etüt yapılacaktır. 

Fosfat etütleri : 

Bingöl - Muş bölgesinde, 1.500 km2'lik sallanın 
genel prospeksiyonu, 100 km2'lik sahada 1/25.000 öl
çekli jeolojik etüt, 200 m3 yarma hafriyat, kimya
sal ve minerolojik analizlerle teknolojik testler yapı-. 
lacaktır. 

Yukarıdaki çalışmalar için 10 500 000 TL. harca
ma yapılacağı programlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baaknı 
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(Cetvel : 1) 

1976 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE BİNGÖL İLİNDE YAPILACAK YATIRIMLARIMIZ 

Proje No. Proje Adı Yeri Karekteristik 

72.D.02 
0390 

72.D.02 
0400 

72.D.02 
'0480 

73.D.02 
0530/58 
73.D.02 
0530/59 
73.D.02 
0530/60 

73.D.02 
0530/61 
74.D.02 
0600/74 

76.D.02 

Ferrokrom - Bingöl ENH 

Bingöl TM. 

Bingöl - Muş ENH 

Bingöl - Genç ENH. 

Bingöl - Karlıova ENH. 

Bingöl - Kığı ENH. 

Bingöl - Karlıova Brş. N. -
Solhan ENH. 
Çat - Yedisu ENH. 

Bingöl - Kığı Brş. N. -

Elâzığ 
Bingöl 
Bingöl 

Bingöl 
Muş 

Bingöl 

Bingöl 

Bingöl 

Bingöl 

Bingöl 
Erzurum 

Bingöl 
. . . . Yayladere ENH. 

76.D.02 Bingöl - Kığı Brş. N. 
Adaklı ENH. 

154 KV. 477 MCM 70 Km. 

154/31,5 KV. 6,3 MVA 

154 KV. 477 MCM 80 Km. 

30 KV. 3/0 AWG. 18 Km. 

30 KV. 3/0 AWG 70 Km. 

30 KV. 3/0 A W G 60 Km. 

30 KV. 3/0 AA\TG 40 Km. 

30 KV. 3/0 AWG 47 Km. 

31,5 KV. 3/0 AWG 37 Km. 

31,5 KV. 3/0 AWG 10 Km. 

İşin Başlama ve 
Bitiş Tarihi 

1972 - 1976 

1972 - 1976 

1972 - 1977 

1973 - 1977 

1973 - 1977 

1973 - 1977 

1973 - 1977 

1974 - 1977 

1976 - 1978 

1976 - 1978 
Bingöl 

Bingöl İli 1976 yılı DSİ yatırımları 

Bingöl - Genç Meşedatıköyü 5.600 
Bingöl - Merkez Çayboyu (Gayt) köyü 387 

.800 2.800 
387 

(Cetvel : 2) 

İşin Adı 

Büyük su işleri 

Bingöl I. Merhale Projesi 
Bingöl II. Merhale Projesi 

Küçük Su İşleri 

A - Taşkın Koruma 

Keşif veya İhale 
: Bedeli : 

28.739 
179.C00 

1975 Sonu sarf 

.14.252 

1976 yıh 
ödeneği 

7. 929 
7.000 

Toplam 

Sulama 
Sulama 
Depola. 

faydası 

: 3820 Ha. 
: 3200 Ha, 
: 23x10° m3 

Taşkın : 1 köy 
Taşkın : 1 köy 
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2. —-İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, çe
şitli isimler altında satılan bütan gazı tüplerine iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Se-
lâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/1193) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 16 .4 .1976 
İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

1. — Ülkemizde mutfak ve sanayi tipi olarak kul
lanılan, çeşitli isimler altında bayiler aracılığıyle hal
ka satılan bütan gazlarının tüplerinin maliyet fiyat
ları Bakanlığınızca hesaplanmış ve emanet satış fi
yatı belirlenmiş midir? 'Belirlenmişse bu bütan gaz 
tüplerinin maliyeti nedir ve abonelere kaç lira de
pozite satış yapılması lâzımdır? Bu boş tüp depozite-
lerinin maliyetinin çok üstünde satılmasına karşı ne 
gibi tedbir düşünüyorsunuz? 

2. — Bütan gaz tüplerinin mühürsüz olarak satıl
ması türlü dedikodulara ve halkın itimatsızlığına yol 
açmaktadır, bütan gaz tüplerinin mühürlenmesi mec
buriyeti yok mudur? Varsa neden Bakanlığınızca uy-
gulatılmamaktadır? 

3. — ıBütan gaz tüplerinin tapa ve regülatörlerinin 
standart olması Bakanlığınızca düşünülmekte midir? 
Yoksa bugünkü bozuk düzenin gereği sunî olarak ya
ratılan gaz darlığında halk bir başka marka bütan 
gazla tüpünü değiştirirken 75 -100 lira her seferin
de fark para ödemesi sürdürülerek halkın soyulmasına 
göz mü yumacaksınız? 

4. — Ev mutfaklarında kullanılan bütan gaz tüp
lerini ete alalım 10 kiloluk bütan gaz tüpünün içinde 
kullanılmayan kaç kilo bütan gaz artmaktadır? Bu 
konuda Bakanlığınız hiç araştırma yaptı mı? 10 kilo
luk her bütan gaz tüpünde 1 - 2 kilo gaz kullanılma
dan tüpün içinde kalmakta olduğu saptanmıştır, fa
kat 8 kilo bütan gazını kullanan halk her seferinde 
10 kilo gaz parası ödeyerek 2 kilo gaz parası açıktan 
ödemekte ve 18 gaz dolumcusu şirket yılda halkın 
sırtından açıktan 2 milyar liranın üstünde para ka
zanmaktadır 10 kilo şeker yerine 8 kilo şeker satan 
bakkal yasalara göre cezalandırılırken 10 kilo bü
tan gaz yerine 8 kilo bütan gazı kullandıran gaz do-
lumcularına gazın tamamını kullandırılması için ni
çin tedbir alınmamaktadır? Tapadan tüpün içine di
be doğru uzatılarak demir iboru gazın tamamını kul
landıracağı Ibu işi bilenlerce tespit edilmiştir. Bakan-

T lığınız bu konuda araştırma yapmış mıdır? Yapmış-
I sa neden hâlâ halkın böyle soyulmasına fırsat ver

mektedir? Bu da bozuk düzende patronları zengin 
edip halkı soydurmasının bir yolu mudur? 

T. e 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 1 . 6 . 1976 

I Bakanlığı 
Sayı : 112/053.111/110-30018 

I Konu : Sn. Neccar Türkcan'ın ya-
I zıh soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
I İlgi : 26 . 4 . 1976 gün ve 7/1193-4148/31559 sa

yılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan tarafın-

I dan mutfak ve sanayi tipi olarak kullanılan bütan 
I gaz tüpleri ile ilgili olarak, yazılı cevaplandırılmasını 
I istediği önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
I Bakanı 

Selâhattin Kılıç 
I İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan tarafın-
I dan mutfak ve sanayi tipi olarak kullanılan bütan 
I gaz tüpleri ile ilgili yazılı soru önergesi cevabıdır. 
I Soru : 1. — Ülkemizde mutfak ve sanayi tipi ola-
I rak kullanılan, çeşitli isimler altında bayiler aracı

lığıyle. halka satılan bütan gazlarının tüplerinin mali
yet fiyatları Bakanlığınızca hesaplanmış ve emanet 
satış fiyatı belirlenmiş midir? Belirlenmişse bu bütan 

I gaz tüplerinin maliyeti nedir ve abonelere kaç lira 
I depozitle satış yapılması lâzımdır? Bu boş tüp depo-
I zitelerinm maliyetinin çok üstünde satılmasına karşı 
I ne gibi tedbir düşünüyorsunuz? 

Cevap 1. — Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüp-
I lerinin maliyetleri ve aboneye intikal fiyatları Bakan

lığımızca tespit edilmemektedir. 
Ancak, 1973 yılında yapılan bir araştırmada tüp 

maliyetleri ile aboneye intikal fiyatları arasında 
5 TL. lık bir fark bulunduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan, tüpler aboneye depozito mukabili 
I verilmekte ve tüpün iadesinde alınan depozite abo-
ı neye aynen verilmektedir. 

Bu sebeple abonenin herhangi bir mağduriyeti söz 
konusu değildir. 

Soru 2. — Bütan gaz tüplerinin mühürsüz olarak 
satılması türlü dedikodulara ve halkın itimatsızlığına 
yol açmaktadır, bütan gaz tüplerinin mühürlenmesi 
mecburiyeti yok mudur? Varsa neden Bakanlığınızca 

j uygulatılmamaktadır? 
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Cevap 2. — 7/1093 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rının 6 ncı maddesinin (b) fıkrasına göre tüplerin içi
ne konulan gaz miktarının müstehlike gelinceye ka
dar aynen muhafaza edildiğini belirtecek şekilde dol
durucu tarafından bir tertibatla teçhiz edilmesi ge
rekmektedir. 

LPG tevzi şirketleri söz konusu maddeye istina
den dolum tesislerinden tüplerin ağızlarını kartondan 
yapılmış ve üzerinde kullanma talimatı yazılı bir 
tertibatla mühürlemekle ancak, yırtılmalar nedeniyle 
bu usul etkili olamamaktadır. 

Kararnamede belirtilen tertibatın kurşun mühür
le yapılması ve tel ile bağlanması 'hususunda gerekli 
çalışmalar yapılmakta ve bu nedenle meydana gele
cek masraf artışlarının miktarı ve ne şekilde karşıla
nacağı hususundaki incelemeler devam etmektedir. 

Soru 3. — Bütan gaz tüplerinin tapa ve regüla
törlerinin standart olması Bakanlığınızca düşünülmek
te midir? Yoksa bugünkü bozuk düzenlin gereği sunî 
olarak yaratılan gaz darlığında halk bir başka marka 
'bütan gazla tüpünü değiştirirken 75 - 100 lira her 
seferinde fark para ödemesi sürdürülerek 'halkın so
yulmasına göz mü yumacaksınız? 

Cevap 3. — Tevzi şirketleri tarafından kullanılan 
tüpler TS 55 standardına uygun olarak imal edilmek
te ancak tüplerin hacimleri aynı olmakla beraber şe
killeri farklılık arz ettiğinden kullanılan dedantörler-
de değişik olmaktadır. Tüplerin şekilleri ve dedan-
törlerin de standart olması için Türk Standartlar Ens
titüsünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Soru 4. — Ev mutfaklarında kullanılan bütan gaz 
tüplerini ele alalım. 10 kiloluk bütan gaz tüpünün 
içinde kullanılmayan kaç kilo bütan gaz artmaktadır? 
Bu konuda Bakanlığınız hiç araştırma yaptı mı? 10 
kiloluk her ıbütan gaz tüpünde 1 - 2 kilo gaz kulla
nılmadan tüpün içinde 'kalmakta olduğu saptanmış
tır, fakat 8 kilo bütan gazını kullanan halk her seferin
de 10 kilo gaz parası ödeyerek 2 kilo gaz parası açık
tan ödemekte ve 18 gaz dolumcusu şirket yılda hal
kın sırtından açıktan 2 milyar liranın üstünde para 
kazanmaktadır. 10 kilo şeker yerine 8 kilo şeker sa
tan bakkal yasalara göre cezalandırılırken 10 kilo 
'bütan gaz yerine 8 kilo bütan gaz kullandıran gaz 
dolumcularına gazın tamamını kullandırılması için 
niçin tedbir alınmamaktadır? Tapadan tüpün içine 

dibe doğru uzatılacak demir boru gazın tamamını 
kullandıracağı, bu işi bilenlerce tespit edilmiştir. Ba
kanlığınız bu konuda araştırma yapmış mıdır? Yap
mışsa neden hâlâ halkın böyle soyulmasına fırsat 
vermektedir? Bu da bozuk düzende patronları zen
gin edip halkı soydurmasının bir yolu mudur? 

Cevap 4. — Sıvılandırılmış petrol gazı (LPG) 
propan ve bütan karışımından meydana gelmekte ve 
bu iki maddenin yanma noktaları değişiklik arz et
tiğinden kullanma yerine göre 100 - 150 gram gazın 
tüp içinde geri geldiği yapılan inceleme ve araştır
malardan anlaşılmış bulunmaktadır. 

Beyan olunduğu üzere 2 kilo LPG'nin içinde kal
ması teknik bakımdan mümkün olmadığı gibi tüp 
içinde kalan 100 - 150 gr. gaz da dolum esnasında 
vuku bulan kaçağı karşılamakta ve şirketlerin bu yol
dan munzam bir kazanç sağlamaları söz konusu ol
mamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Zon
guldak Kömür İşletmelerine vinç kiralayan firmalara 
ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı ce
vabı. (7/1200) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Enerji ve Taibiiî Kay

naklar Bakanlığınca cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygılarımla rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

1. — Türkiye Kömür İşletmelerinin Zonguldak 
ocaklarında, işletme çeşitli kişilere ait vinç kirala
makta mıdır? 

2. — Vinç kiralamaları yapılmakta ise bugüne ka
dar kaç firmadan vinç kiralanmıştır? Firma sahipleri 
kimlerdir? 

3. — Bazı firmaların vinçlerinin sürekli kiralan
dığı ve kendilerine sürekli ödeme yapıldığı halde 
bazıları bu olanaktan yoksun bırakılmaktadır. Bazı 
siyasî kişilerin yakınlarının vinçlerinin sürekli kira
landığı söylentileri çeşitli yakınmalara yol açmakta
dır. Söylenti ve yakınmaların gerçekle ilgisi nedir? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053.114/113/30202 

2 . 6 . 1976 

Konu : içel Milletvekili Sn. Oral 
Mavioğlu'nun yazılı soru önerge
si hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Bakanlığımıza muhatap, 30 . 4 . 1976 gün 

ve 7/1200-4167/31766 sayılı yazınız. 
içel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun Zon

guldak Kömür İşletmelerine vinç kiralayan firmala
ra ve kiralama işlemlerine ilişkin yazılı soru Önergesi 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun, Zon
guldak Kömür İşletmelerine vinç kiralayan firmalar 
ve ıkiralarna işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

Sorular : 
1. — Türkiye Kömür İşletmelerinin Zonguldak 

ocaklarında, işletme çeşitli kişilere ait vinç kiralamak
ta mıdır? 

2. — Vinç kiralamaları yapılmakta ise bugüne 
kadar kaç firmadan vinç kiralanmıştır? Sahipleri 
kimlerdir? 

3. — Bazı firmaların vinçlerinin sürekli kiralan
dığı ve 'kendilerine sürekli ödeme yapıldığı halde 
bazıları bu olanaktan yoksun bırakılmaktadır. Bazı 
siyasî kişilerin yakınlarının vinçlerinin sürekli kira
landığı söylentileri çeşitli yakınmalara yol açmakta
dır. Söylenti ve yakınmaların gerçekle ilgisi nedir? 

Cevaplar : 
Önergede belirtilen söz konusu hususlar, EKİ 

Müessesemize incelettirilmiş olup, Müessesenin özel 
firmalardan herhangi bir vinç kiralamadığı ve ileri 
sürülen iddiaların gerçekle ilgisi olmadığı tespit edil
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 
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İstihdam Politikasiyle tlgîli 122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısına Veirlen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çereel 
İbrahim Elmalı 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdeıt EvMyagiıl 
Mustafa îmirz alı oğlu 
Cahit Kayra 
î. Hakiki Ketenoğlu 
Kâmil Kırıikoğliu 
î. Hakkı Köylüoğılu 
îbrahimv Saffet Omay 
Fikri Pehlivanlı 
Saibaihattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Isa Ayihan 
Mutlu Menderes 

Üye sayısı : 45Q 
Oy verenler : 200 

Kabul edenler : 200 
Reddedenler : 199 

Çekinserler : — 
Geçersiz oylar : 1 

Oya katılmayanlar : 248 
Açık üyelikler : 2 

[Kabıûl edenler] 

Kemal Ziya Öztürik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
ibrahim Behram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidiıı İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
II. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyıiîa Erçelik 

Hasan Korlkmazcan 
DİYARBAKIR 

Haısan Değer 
HalMt Kahraman 

EDİRNE 
İlbami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atlilâ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Mehmet tsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Oıthan Oğuz 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

. GİRESUN 
Nizamettin Erkımen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu; 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

* " " ~ HATAY """""*" 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
O rai Mavioğhı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Ferruh Boz'beyli 
t. Fehmi Cumalıoğlu. 
VaJhit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Möhmet Emin Sungur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
ismail Taşlı 
Neccar Türkcan 
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KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
Kemal Okyay 
Oemiil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhanı 
MehdE KesMn 
Sabri Ke®Mn 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Cemal öebecd 
Haıyrettıin Nakilboğlu 
Melhmıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat A(kıay 
Şevket Kazan 
Sabri YahşS 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

İsmet Büyükyaylacı 
Kemâfettân Gökakm 
M. Necatii Kalaycuoğlu 
Hüseyin Keçeüâ 
Ali Köikbudak 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erclemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan 'Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

[Çekimser] 

İZMİR 
Kaya Bengisu 

[Oya katılmayanlar] 

Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Mir Balı attın Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayman 

Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi - Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir 
Cevait önder 
Hasan özçeük 

Nihan llgün 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali öinefl. 
Ömer Çalkıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sa'ltıik 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mustafa Kıılıç 
Halil Millî 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhamı Çetıin 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Sebati Ataman 
Ferzi Fırat 
Orfhan Gön'cüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Feraha Fatma öztürk 
öndeı Sav 
llyas Secjkin 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Deniz Bayfcal 
Âbclıurraniım Erdem 
Fahni özçelik 
Faıiz Şarlar 
Remzi Yıljmaz 
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ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdeım 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekiin 
Neoati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (t.Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah. Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut ı 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

Rıza G-ençoğhı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
AMüllâtif Ensarîoğlu 
Recad Msenderoğlu 
Bahattin Karakoe 
Mahmut Kepollu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasiim Küçükel 
A. Orhan Senıemoğüu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasiim CinMii 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş < 
ibrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Tucioğlu 
Mehmet özlkaya 
Mehmöt özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan "Vamık Tekin 
M. Emin TurguMp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail ficin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

Mehmet Sait Reşa • 
İSPARTA 

Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Orhan Eyüıboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
llhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin T üzün 
Necdet Uğur 
Halûk ÜJjman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem .B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özıdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan ArasÛı 
Yasin Bozlkuıtt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avş&rgü 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçulk İmamoğilu 
Kâmil özsarıyıildıız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afesoy 
Memduh Erdemi r 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay tmer 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Seyfi Güneştan 
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Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bııldanli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabıü Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ş. Yasar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Sudî Reşat Saruhan 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Kenan Durukan 
İsmail Müftüöğlu (B.) 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
îlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SÎÎRT 
îdris Arakan 
Abdülbakıi Cartı 
Mehmet Neb.il Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfîik Fikret övet 

SİVAS 
j Ahmet Arakan 
] N. Nazif Arslam 

Vahit Bozath 
Ahmet Duırakoğılu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tknisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
îsmanjI Hakkı Birler 
Feyzulilalh Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 

Ekrem Dükınen 
Mehmet özgür 

URFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 

Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
îhsan Bedirhanoğ'iu 
Mııs'Mh Gör'entaş 
Mehmet Saiih Yıldız 

YOZGAT 

AH Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Kemal An a dol 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»>•<•*—•<»' 
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Milletlerarası Çalışma Anayasa Tadil Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısına Verilen Oylann Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçcl 
İbrahim Elmalı 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI _ 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuz Ay gün 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagül 
Miulstafa Imirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
î. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırııkoğlu 
î. Hakkı Köylüoğılu' 
ibrahim Saffet Omay 
Fikri Pehlivanlı 
Salbahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buynıtkçu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul «denler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 

450 

201 

199 

1 
1 

247 

2 

ARTVİN 
Sabit Osni.au Avcı 

AYDIN 
Isa Ayhan 
Muıtlu Menderes 
Kemal Zdya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Billgehan 
ibrahim Behram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gayclah 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR. 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım ömadım 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
xVrif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseykı Erçelik 
Hasan Korfcmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Hallıit Kahraman 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülıkan 
İlhan I§ık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 

Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erfomen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Musttafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlü 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasam Basri Ajkkiray 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
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A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gür soy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmeaı 
Ali Nejat Ölçen 
A. Doğan Öztung 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Coşikun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Neccar Türikcan 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Pamuk 
Alıi Zülfilkâroğlu 

KARS 
Kemail Okyay 
Oemıü Ünail 
Hasan Yj'ldiTim 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdii Kesikdn 
Sabri Keıs'Mri 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakilboğilu 

M. Meclisi B : 107 

Mehmet Yüceler 
KIRKLARELİ 

Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Afaay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşli 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
KemâkıttAn Gökakm 
M. Neeatıi Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudiak 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Enle-mir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Talât Oğuz 

3 . 6 . 1976 O : 1 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosmıan-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan îlgüri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Aid Oinea 
Ömer Çafkiiroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sailtılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

İhsan Ars/lan 
Ilhami Çetin 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Çekinser] 

İZMİR 
Kaya Bengisu 

(Geçersiz oy) 

ÎZMrR 
Şinasi Osma, 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutki 
Mete Tan (t. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Pölat 
Mir Bahattin Yaır'dumeı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
V'tfhbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Âkımunıcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir 
Gevait önder 
Hasan özçetlik 
Feriha Fatma ö'z'tüırlk 
Önder Sav 
llyas Seçkin 
H. Turgut Tolker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Bıaykal 
Abdıırraihiım Erdem ' 
Fahri özçelülk 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şada Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 
Behrilç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Aytetkin 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

l Orhan Üretmen 
BİLECİK 

Mehmet Ergül (t. Ü.) 
BİNGÖL 

Abdullah Bazencir 
BİTLİS 

Milliyettin Mutlu 
BOLU 

Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 

Rıza Gençoğkı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensariioğılu 
Recaıi İykenıderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyanık 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçüikel 
A. Onhan Seneımoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Basûm öimisîlii 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Kurkut Özal (B.) 
Zekâd Yaylalı 
(1. Ü.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin îneioğlu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamılk Teklin 
M. Emin Turgutolp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuneer 

„ HAKKÂRİ 
I Mikail İlcin 

j HATAY 
> Sabahattin Adalı 
İ Abdullah CiUİ 

Mehmet Sait Reşa 
İSPARTA 

Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurruhman Köksal-
oğlu 
İlhan özbny 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşaıı 
Şükriye To|k 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzüıı 
Necdet Uğur 
Halûk Ulunan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 
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KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan Anaslı 
Yasdn Bozfcurit 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargü 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuik İmamoğilu 
Kâmül özsarıyıldız ' 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akısoy 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İbrahim Alkdo-ğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Hasim Benli 

Mehmet- Ersoy 
MALATYA 

Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
önol Şalkar 
Süleyman Tuncel 

• MARDİN 
1 

Fehim Adak (B.) 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan!ı 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Ismaü Müfitüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zalan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif ArMaın 
Vahit Bozatla 
Ahmet Duıraikoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa TimM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

elikler] 

1 
1 

Ömer Kahraman 
TOKAT 

İsmail Ha'kkı Birler 
Feyzulılaih Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedrim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 
Bülenit Eeevat 

Yekûn 

*>•<* 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına İlişkin 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Buluduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkııl 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet Eviiyagil 
Mustafa Imirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
î. Hakkı Ketenoğiu 
Kümü Kırıkoğliu 
î. Hakkı Köylüoğilu 
İbrahim Saffet Omay 
Fikri Pehüiivanlı 
Salbalhattıin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 207 

Kabul edenler : 206 
Reddedenler : — 

Çefemseırler : 1 
Geçersiz oylar : — 

Oya katılmayanlar : 241 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

I ARTVİN 
Sabit Osmaa Avcı 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Kemal Ziya öztürik 
İsmet Sezgin 
Behüç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Biligehan 
İbrahim Behram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hülseyita Eırçelıik 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
HaOıit Kahraman 

S Abidin İman Gaydalı j EDİRNE 
BOLU I İlhamı Ertem 

i Harun Aytaç j Velii Gülllkan 
Abdi özkök ilhan Işık 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 1 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasıru ömadım 
H. Suat Sungur 

— 1( 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Atillâ Ataiâ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeitinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Er verdi 
Mehmet Fuat Fırat 

32 — 

* 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Alıiye Kölksal 

1 Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizaıııettin Erklmen 
ibrahim Eteni Kılıçoğlu 
Orhan Yulmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri ince 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz • 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Ferruh Bozbeyli 
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İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy . 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 

Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Neeear Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Pamuk 
Aid Zülfilkâroğlu 

KARS 

Kemal Ofkyay 
öamil Ünaü 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 

Vecdi ilhan 
Mehdi Kesişin 
Sabri Keskin 

Hilmi öztürk 
Sabrı Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakilboğlu 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Afcay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Aitalay 
Şener Battal 
İsmet Büyü'kyaylacı 
Kemâlettıin Gökakm 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Neemi Özgür 

M. Gündüz Şevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN , 
İbrahim Aysoy 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

.MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Bilâl Taranıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 

Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
N'iıhan İlgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Oineil 
Ömer Çafcıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 

,VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
İlhamı Çetin 

ZONGULDAK 
Ahımet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

; Mehmet Zeki Okuı 

[ÇekinserJ 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş 
(B.) 

ADIYAMAN 
İve mal Tabak 
Abtlvırrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. V.) 

AĞRI 
Rıza Polat 
Mir Bahaltdıı Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıımcu 
Orhan Aılp 
Oğuzhan Asiltürk 
B.) 
Kemıal Ataman 
Osman Oeran 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandernir 
Cevait Önder 
Hasan özçelik 
Feriha Fatma öztürk 
Önder Sav 
llyas Seçkin 
H. Turgut To'ker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Abdurr artıdan Erdem 
Fabni özçeliik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılamaz 

ARTVİN 
Turgu't Aitunkaya 
Ekrem Şadii Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
(B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytefkm 
Necati Cebe 
Ahmet İhsıan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazen.cir 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

(BURSA 
Emin Aear 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombııs 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arşları 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaıliıoğlu 
Reoaıi Msenideroğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepölıı 
Mahmut Uyanık 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rastını Küçükel 
A. Orhan Senem oğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cterisılii 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal 
(B.) 
Zekâi Yaylalı (l Ü.) 
ismail Hafkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Nliyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş (İz.) 
ibrahim Hortoğlu 
imam Hüseyin încioğlu 
Mehmet öakaya 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemaıl Çilesiz 
Hasan Vanu'k Tekin 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunhı 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
(B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdıırrahman Köksal-
oğlu (İz.) 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
İlhamı Sancar \ \ 
Cemal Sııer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzüu 
Halûk Ülıman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal ' 
Yüksel Çaknıur 
Ah' Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut. Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Öztdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan Araslı 
Yaân Bozfkunt 
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Abdülkerim Doğru 
(B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KAYSERİ 
Mehmet Altmısyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargiil 
Turhan Feyzdoğlu 
(B.) 
Selçulk İimamoğtlu 
Kâmûl özsarıyılldi'Z 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İbraihıim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Albsoy 
B'ahrd Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbalkan (B.) 

Mustafa Kubilay İtner 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır. 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 

Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Süleyman Tuııcel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekin er 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şeıısoy 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B., 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Idrds Arıkan 
Abdülbakâ Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zülân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfilk Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Anslaaı 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duıraskoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustaia Tdmisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

elikler] 

1 
1 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzullah Değerli 
Ali ŞeVki Erek 
(B.) 
AM Kurt 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 
Melhnıet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadıir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedlim. Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoi 
Bülenıt Ecevdt 

Yekûn 
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Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
• Verilen Oyların Sonucu 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tüm er 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHÎSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmah 
Ali İhsan Ulubahgi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdot Evüıiyagiıl 
Mulstafa Imd'rzalıoğkı 
Oahit Kayna 
t. Hakiki Ketenoğhı 
Kâımil Kırılkoğlıu 
I. Haıkkı Köylüoğılu 
İbrahim Saffet Omay 
Fikri Pehlvanlı 
SaibaJhıattiin Selek 
Yuısfuf Zıya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

. Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 208 

Kabul edenler : 206 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 1 
Geçersiz oylar : 1 

Boş oylar : — 
Oya katılmayanlar : 240 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Mutılu Menderes 
Kemaıl Ziya öztürik 
İsmet Sezgin 
Behllıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Biligehaaı 
İbrahim Behram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özikök: 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
AH Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Osman Orhıan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin Hatiboğlu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyita ErçeMk 
Rıza Gençoğlıu 
Hasan Kortornazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Haıllit Kahraman 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gü&kan 
İlhan Işıkl 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
AtiıM Atıilâ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karau 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettim Erişmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Orhan Yııhnaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
O rai Mavioğltı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Ferruh Bozlbeyli 
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t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik ' 
Coşkun Karagözoğlu 
A. .Kemal önder 
Remzi özen 
îsımail Taşlı 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Pamuk 
Alıi Zülfükâroğlu 

KARS 
Kemail Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi îlnan 
Mehdi KesMn 
Sabri Kesiklin 
Hilmi öztürk 

Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakihoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Altalay 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Kemâilettiin Gökakm 
M. Necati Kalaycı oğlu 
Hüseyin Keçeid 
Ali Köfcbudak 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
tlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 

M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Hallil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi . 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 
Seııai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar & 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİNOP 
Yailçin Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Mehmet İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgünı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Alıi Oinel 
Ömer ÇaJkııroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arsılan 
İlhami Çetin 

ZONGULDAK 
Albımet Nihat Akın 
Ze'kâi Altmay 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Gönıcüoğlu 
Cahit Karabaş 
Mehmet Zeka Okur 

(Çekinser) 

İZMİR 

Kaya Bengisu 

(Geçersiz oy) 

IZMtR 
Şinasi Osma 
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ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHISAR 

Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (I. Ü.) 

AĞRI 
Rıza Po'lat 
Miir Bahıafctin Yardumcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cah&t Koçjkar 
Yehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsatmettin Afenuıumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemıal Ataman 
Osman Cenan 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir 
Cevait önder 
Hasan özçeüik 
Ferliha Fatıma öztikik/ 
önder Sav 
İlyas Seçjkin 
H. Turgut Tofcer 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Abcktrraihiim Erdem 
Fahni özçelfik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıtonaz 

I Oya Ki 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem. 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (fi.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytefldin 
Necati Cebe 
Ahmet İhsıan Kırımlı 
Sadullah Usumd 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 1 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Murat Bayrak 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yalkup Çağlayan 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüdai Oral 

ılmayanlar] 

DİYARBAKIR 
Abdüıllâttif Ensarioğıkı 
Reoaıi İ&kenderoğlu 
Bahattdın Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

ELÂZIĞ 
Ömer Nazmi Barım 
Hasan Buz 
Rasıim Küçülkel 
A. Orihan Senemoğılu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim GinMi 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylah(İ. Ü.) 
ismail Halc/kı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Nıîyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
S Mehmet Bozgeyik 
i Mustafa Güneş 

ibrahim Hortoğılu 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özlkaya 
MehmeSt özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 

I Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamı'k Teîkin 
M. Emin Turgutailp S 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akboyunlu l 
Erol Tunç er 

HAKKARİ 
Mikâil İlcin j 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman D e mir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 

ıos — 

İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştür'k 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
tlhami Sancar , ' i 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Ulunan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet öz'dal 
Ahmet Tevfk Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu (iz.) 
Doğan Anasîlı 
Yasdn Bozfkuılt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
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KAYSERÎ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargıil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçufk İmamoğiru. 
Kâmil özsarıyıldüz 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdenıir 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
B'ahra Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay Imer 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUÖLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanh 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrd Dörtkol. 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
: Mehmet Altmsoy 

Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şenspy 

RİZE 
Sildi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçm 

[Açık ü% 

Ordu 
Trabzon 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Ilyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
îdris Arıkan 
Abdülbakıi Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

stVAS 
! Ahmet Arıkan 
ı N. Nazif Ansılara. 

Vahit Bozatla 
| Ahmet Duıralkoğllıı 

Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ismaıül Hakkı B'Mer 

>eMMer] 

1 
1 

Feyzulilah Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Ekrem Dilkunen 
Lütfi Köktaş 
Meüımet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 
Kadir özpak 

i Ahmet Yılmaz 

VAN -
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nediım Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

j Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadofl. 
Bülent Ecevit 

Yekûn 
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29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 Sayılı Finansman Kanununa Ekli (II) numaralı Tabloda Değişiklik yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
î. Hakkı Ketenoğılu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
Fikri PeMivanlı 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN! • 
Muıblu Menderes 
Kemali Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
Behıiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İbrahim Bchram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

ADANA 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
AFYONKARAHİSAR 

ibrahim Elmalı 
ANKARA 

Muammer Alıcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 112 

Kabul edenler : 64 
Reddedenler : 46 

öekins erler : 2 
Geçersiz oylar : 

Oya katılmayanlar : 336 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım öoadım 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

DENİZLİ 
Euat Avcı 
Hüıseykı Bircilik 
Rıza Geııçoğlu 

EDİRNE 
İlbami Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Fatma Gülhis Mankut 
Mustafa Parlar 

İZMİR 
Talât Asal 
Yücel Dirik 
İsmail Taşlı 

KARS 
Cemdi Ünal 

KASTAMONU 
Mehdii Keskin 
Sabri, Keskin 
Hilmi öztürk 

KIRKLARELİ 
| Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yah§^ 

KONYA 
j Mehmet Oğuz Atalay 

İsmet Büyükyaylaeı 
Kemâilettin Gökakm 

[Reddedenler] 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Cahit Angm 

EDİRNE 
Cevat Sayın 
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M. Necatü Kalaycıoğlu 
Ali Kölkbudak • 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Talât Oğuz 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 

TRABZON 
Ömer ÇaJkıroğlu 

URFA 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Orhan Gön'cüoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çebinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
'Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
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GİRESUN 

Orhan Yılmaz 

HATAY 

Saıbri İnce 
Malik Yılman 

İSTANBUL 

1. Fehmi Cumalroğlu 
Necdet Ökmen 
Mehmet Emin Sungur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

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

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğılu 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Mir Bahıaıttin Yardıımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Cogıkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Necear Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 

Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

(Çekinserler) 

İZMİR 
Kaya Bengisu 

KARS 
Kemal Ofkyay 

[Oya KaMmayanlarJ 

Hüsnü Cahit Koejkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin ATsmaımcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemıal Ataman 
Osman Ceran ' 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet EvMyagafl 
Mustafa îimdırzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayıra 
Kâmil Kırıkoğlıu 
ibrahim Saffet, Omay 
Cevait öncter 
Hasan özçeüik 
Feriha Faıfema özlıirfe 
önder Sav 
Ilyas Seojkin 
Salbahattân Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Zaya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
AbdurraMm Etfdem 

SAMSUN . 
Fuat Uysal 

SİVAS 
Vahdettin Karaçorlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Lütfi Köktaş 
\hmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sa'Mc 

YOZGAT 
Ilhami Çetdn 

Fahri özçelâk 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadd Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
ilhan AyteMn 
Cihat Billgehan. 
Neoati Cebe 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Efgül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Osman Aykııl 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat IŞIK 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tömbuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Korlkmazcan 
Hüdai Oral 
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DİYARBAKIR j 
Hasan Değer 
•Abdüllâtıif Ensanioğlu 
Reead Isfaenderoğlu 
Hafliit Kahraman 
Bahattin KaraJkoç 
Mahmut Kepdhı 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülskan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atıilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasiim Küçülkel | 
A. Orhan Senıemoğihı I 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasiim öinMii 
Rıfkı Danışman (B.) 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâ'i Yaylalı (t. Ü.) 
İsmail Haıkkı Yıldıran 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye KöSksaİ 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal öiilesıiz 
Nizamettin Erfktaıen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
Hasan Vamılk Tekin 
M. Emin Turgutallp I 

| GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyıınlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikâil İlcin 

HATAY 
Saibahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
O rai Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

I Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray. 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 

I Ferruh Bozbeyli 
I Vahit Yaşar Çalın 

Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlıl 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
îlhami Sancar 

I Cemal Suer 

I İsmail Hakkı Tekine! 
I Hüsamettin Tiyanşan 
I Şükriye To|k 
1 İhsan Toksan 
I Ali Topuz 
S Metin Tüzün 
S Necdet Uğur 
| Halûk Ülman 
E Cemil Yavaş 

İZMİR 
P 
i Yüksel Çakmur 
I Âdil Demir 
I Ali Nali Erdem (B.) 
i Yılmaz Ergenekon (B.) 
İ Süleyman Genç 
l Şinasi O^ma 
| Remzi özen 
| Orhan Demir Sorguç 
I Cemal Tercan 
I Mahmut Türkmenoğlu 
I KAHRAMANMARAŞ 
I İsım et Ağa oğlu 

Halit Evliya 
i Mehmet Özdal 
1 Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
I Oğuz Söğütlü 

Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
i Davut Aksu (tz.) 
| Doğan Anasiı 
ı Yasin Borikurit 
Abdülkerim Doğru (B.) 
I Kemal Güven (Başkan) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

I KIRŞEHİR 
I Mehmet Aksoy 
I Meımduh Erdemir 
I Sait Şayiam 

KOCAELİ 
i İbrahim Akdoğan 
S Tunan Güneş 
I Şevket Kazan 

KONYA 
I Reşat Aıksoy 
I Şener Battal 
I Bahri Dağdaş 
j Muzaffer Demirtaş 
i Necmettin Erbakan (B.) 
I Mustafa KuMlây İmer 
i Hüseyin Keçeli 
I özer ölçmen 
8 Faruk Sükan 
I Vefa Tanır 
J Mustafa Üstündağ 

I KÜTAHYA 
I Ahmet Mahir Ablum (B.) 
I Ahmet Haşini Benli 
I H. Cavit Erdemir 
I Mehmet Ersoy 

MALATYA 
t Mehmet Turhan Akyol 
i Mehmet Delikaya 
i Hüseyin Demiz 
l Hakkı Gökçe 
t Ahmet Karaaslaıı 
I Celâl Ün ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 

I Ahmet Balkan 
I Süleyman Çağlar 
I Mustafa Ok 
I Hilmi Okçu 
! Necmi özgür 
t M. Gündüz Sevil gen 
E önol Sakar 
i Hasan Z^n-gin 

I MARDİN 
i Fehim Adak (B.) 
S ibrahim Aysoy 
| Seyfi Güneştan 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlıı 
Tufian Doğan Avsjargiil 
Cetmal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuik İJmamoğlu 
Hayrettim NakiSboğlu 
Kâmil özsarıyıidıız 
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Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akanca 
Ahmet Buldarulı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabra. Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıba§ 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Tara/nıoğlu 
Senai Yazıcı 

RÎZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar s <"-

Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
îsmail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT, 
Idrds Anikan 
Abdülbakâ Cartı 
Mehmet Nebîl Oktay 
Aibdülkerim Zilam 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
TevfiSk Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
.Aimet Arakan 
N. Nazif Arsüam 
Vahit Bozatto 

Ahmet Duıraikoğfl.u 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa TimM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Nahan Hgürı 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 
Ismadil Hakkı Biriler 
Ffcyzulâah Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Allı Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 

Adil AM C M 
Ekrem Diflamıen 
H. Kadri Eyüboğlu* 
Mehmet özgür 

TUNCELİ 
Süleyımaaı: Yıldırım 

URFA 
Mustafa Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 

Necmettin Cevheri 
Abdülkaddr öncel 
CelM Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz ^ , 

VAN 
ihsan Bedıiırhaınoğlu 
Muslin Görentaş 
Kftnyas Kartal 
Mehmet Saflih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedliım Korkmıaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Aflumet Ndhat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoi 
Bülenît Eeevüt 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zekâ Okur 

[Açtk üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

107 NCt BİRLEŞİM 

3 . 6 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

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 t 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

iX 1. — İstihdam poflitüriasıyle ilgâİ 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

X 2. — MlilkrtÜıemarası 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) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fran
sa Cumhuriyeti Hükümeti arasflıda imzalanmış bu
lunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci madde
sinin son paragrafının, Sözleşme metninden çıkarıl
masına iüşkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. (1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 4. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul 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) 

2. — 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 ilişim 
önergesi. (10/18) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî 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) 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Al&ta Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
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) 

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

6. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

7. — 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, Milllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

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

10. — 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 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmassına ilişkin önergesi, (10/26) 

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

12. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur 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) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kjsmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi 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) 

15. — içel 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 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

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

17. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsov 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) 

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

19. — Kars Milletvekili Doğan Araslı 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) 

20. —• Mardin Milletvekili 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 
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21. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka

daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

22. — 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 Miskin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
tnşaat 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. (ÎO/38) 

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

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

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
teidbMeri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij 
(10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtüen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların geri 

çek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştıranası açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın< 
tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sapı 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

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

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

32. — Gaziantep Milletvekili İbrahim 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) 

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

34. — 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) 



35. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nei maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

36. — îzmir Milletvekili 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

37. — 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 macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

38. — 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, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya

rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi, 
(8/5) 

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

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

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

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

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

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarım sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

48. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin 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 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 



49. — 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 Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

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

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
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) 

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

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

54. — 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. (10/67) 

55. — Burdur.Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşını.!, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil

let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (Ity69) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver 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) 

58. — 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) 

59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

60. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşmın, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularım saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

61. — Ankara Milletvekili Cevat önder ve~ 9 
arkadaşının, Turizm ve Tamtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak amacıyle, 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basma intikal eden, Soma Teruik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
mn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşmın, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir-



lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet ^Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

69. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri' saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10O 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasamn 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama-



cıyie, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşımn, ülkemiz tarımım geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dangeli bir 
şeküde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlamp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanımn yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103. ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları üe İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec-
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üs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 



92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

93. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/104) 

94. — Cumhuriyet Haflk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar-
kadanının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/105) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların öüöük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

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

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

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

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

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

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

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

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

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

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

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

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

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

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

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev-

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



let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

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

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

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

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

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

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

30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

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

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

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

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

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

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

38. — 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) 

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

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

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

I nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/89) 
42. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An-. 

I kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

I 43. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'm, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

I 44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
I Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş-
I bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 

önergesi. (6/92) 

I 45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete habe-

I rine ilişkin Köy İşleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

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

47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si-
I vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
I ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 

soru önergesi. (6/96) 
I 48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
I «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 

ilişkin Adalet, ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba-

I kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 
50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

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

I 52. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nm, yemeklik 
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margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

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

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

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

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

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

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağma ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

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

60. — Kahraman Maraş Milletvekili tsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin tmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

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

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

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

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

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

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami

yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

78. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

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

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

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
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Öf Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

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

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

85. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

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

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

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

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

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

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

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

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğıum Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

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

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

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

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

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

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

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapüan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

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

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

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

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

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 



107. — Urfa Milletvekili Abdüİkadir Önceİ'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

119. — Ankara Milletvekili Çevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 
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j 120. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba

sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

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

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

123. — Kahraman Maraş Miüetveküi Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantıla-ra katıldıklarına üişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

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

125. — Samsun Mületvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor esM Bakanı Zekâi Baioğlu'nun, Spor Aka-

I demişinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
I ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/195) 
126. — Muğla Miüetveküi Ahmet Buldanlı'nın, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine üişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/196) 

127. — Antalya Miüetveküi Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah-

I sisinde taraf tutulduğuna üişkin Kültür Bakanından 
I sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
I Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş

kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

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

130. — İstanbul Miüetveküi Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba-

I kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 
131. — Aydın Miüetveküi M. Şükrü Koç'un, dış 

temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya-
I pumasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 

(6/227) (*) 
132. — Aydın Miüetveküi M. Şükrü Koç'un, De

mir - Çelik mamuüeri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

I 133. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
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taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/200) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay karama 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

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

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

137. — 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) (*) 

138. — 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. (6/232) 
i*) 

139. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm Siirt't» «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

147. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 

Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

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

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

150. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

151. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her* 
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

152. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*) 

153. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

- 154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Emtitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

156. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
imam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

157. — Çankırı Milletvekili M- Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne üşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/248) (*) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

160. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 
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161. — 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) 

162. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

163. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikast! ere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi.: (6/215) 

164. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

165. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

166. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

170. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

171. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş

kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

175. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

176. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

177. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

179. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

180. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

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

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

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

184. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — Rize Milletvekili Ö. Yılmaz Karaos 
manoğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

186..— İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

188. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs-
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo-
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rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

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

190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

192. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

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

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

197. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

199. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

200. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

202. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen

lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
! Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
I teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişı-
I lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 

I öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka-
I nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 
I 205. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 

borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

I 206. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 

I çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

I 207. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
I lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka-
I dar Genel idare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil-
I lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi. (6/295) (*) 
208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-

I KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

I 209. — H^atay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
I işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

210.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giPin Kayseri Mimar Sinan ilk Öğretmen Okulu Mü-

I dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
j önergesi. (6/298) (*)" 
[ 211. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 

Hazineye, zarar verenlerden hesap sorulup sorulma-
I yacağma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

(6/299) (*) 
212. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar

şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş-
I bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 
I 213. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-

lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

214. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş-

I kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*). 
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215. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

Türkiye ile ilgili bir yapıtın îsviçrc'deki Nagel yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (•) 

216. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 
(*) 

217. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

218. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, An
kara - Yenimahalle ilçesinin bazı köylerinin kamu
laştırılan tarım arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/306) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/308) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma karârı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

222. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/310) (*) 

224. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in Millî Eğitim Müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

225,. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

226. — Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ıh, Kahraman Maraş Eğitim Enstitüsü ile 

I Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
I Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 
I 227. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
I okul kitaplariyie ilgili beyanatımn Tebliğler Dergi-
I sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
I sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 
I 228. — Kahraman Maraş Milletvekili Oğuz Sö-
I ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
I kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/318) 

(*) 
229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-

I lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

I 230. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
I Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçekti-
I rilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
I sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

231. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

I çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

232. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 

I soru önergesi. (6/269) 
233. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevil-

I gen'in, İktisadî Devlet Teşekküllerinin son beş yıldaki 
kâr ve zarar durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 

1 soru önergesi. (6/313) (*) 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER İŞLER 

1. — 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 

i 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin-
j 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) 

X 2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma-

J sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S.'Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 . 1975) 

3. — Türkiye Büyük Mdtteıt Meclisi eski üyderiı 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka« 
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze« 

I re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
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raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 4. — 65 Yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ile İsparta Milletvekili Süleyman 
Demirci ve 7 arkadaşının, C. Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, Konya Milletvekili Necmettin Er
kan ve 13 arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Sebahattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konudaki tek
lifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/398, 2/11, 2/17, 
2/539, 2/583) (S. Sayısı : 348 ve 348'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 24 . 5 . 1976, 2 . 6 . 1976) 

X 5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sa
yısı : 273) pağıtma tarihi :19 . 3 . 1976) 

6. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi :• 19 . 6 . 1975) 

X 7. — 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. Mtclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

8. — 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) 

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

10. — istanbul 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 işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

11. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

önergesi. (2/390) (S, Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

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

13. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-: 
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

14. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 saydı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 15. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporlan. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 .1976) 

16. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu^ (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

X 17. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3,1976) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi: 31.3.1976) 

X 19. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 
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20. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı îş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

21. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13.4.1976) 

X 22. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 23. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976) 

24. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 4 .1976) 

25. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

26. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat, Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 aci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 27. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 saydı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun-» 

ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 28. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 29. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-. 
bahsi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

31. — İstanbul Milletvekili Şürkiye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5 . 5 .1976) 

X32. — Rize Milletvekili Sami Kum'basar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

33. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215"e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 , 5 . 1976) 
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34. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 , 5 , 1976) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 5 . 1976) 

X 36. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 s 1976) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun, bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 38. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya ^Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 

Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

46. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayıilı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 11 . 2 . 1975, 
1 . 7 . 1975, 1 4 , 5 . 1976) 

47. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alman 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

48. — 1543 sayılı Gjenel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasan* 
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

49. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 , 1976) 
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50. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 , 1976) 

51. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin Kanun tasâruı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1.976) 

X 52. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

53. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî afetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi: 18 . 5 . 1976) 

54. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

55. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

58. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

59. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 60. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap
tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 

X 61. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılınmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 5 . 1976) 

62. —- 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verüen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

X 63. 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im-. 
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
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Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lâ-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

X 64, — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluşu ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 28.5.1976) 

• ı m> 

21 -
65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar

kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryolları 
mensuplarına fiili hizmet zammı verilmesi için 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesi, 
hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri göster ir t 

I » • • 
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Dönem : 4 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 225'e 1 nci Ek 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un 29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 
Sayılı Finansman Kanununa Ekli (II) Numaralı Tabloda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu 

(2/119) 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No.. : 2/119 
Karar No. : 78/1 nci Ek. 

7 , 6 , 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulun 29 . 4 . 1976 günlü 95 noi Birleşiminde görüşülmesi sırasında 1 nci maddenin Genel 
Kurulca değiştirilmesi üzerine, 2 noi maddede bu değişikliğin gerektirdiği değişikliklerin yapılaibimesi mak-
sadiyle Komisyonumuzca geri alman (Kütahya MiUtetvdkili ilhan Ersoy'un, 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı 
Finansman Kanununa Ekli (II) Numaralı Tabloda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) nin 2 nci mad
desi Komisyonumuzca ilişikte sunulan şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı üe arz olunur. 

Başlkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 
İmzada bulunamadı 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 
İmzada bulunamadı 

İstanbul* 
Servet Bayramoğlu 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Başkan V. 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İzmir 
Yücel Dirik 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Niğde 
Haydar Özalp 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Bursa 
H. Suat Sungur 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Zonguldak 
Sebatı Ataman 
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Bütçe Plan Komisyonu Metni 

29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 Sayılı Finansman Kanununa Ekli İşletme Vergisi İle İlgili II Numaralı Tabloda 
ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Plan Komisyonunca yeniden düzenlenen metin : 

MADDE 2. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 12. — Son nüfus sayımına göre Belediye içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet 
gösteren mükelleflerden bu kanuna ekli (II) numaralı tablonun (a) bendinde yer alan işletmeler işletme ver
gisinden muaftır.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 225'e 1 nci ek) 



Dönem : 4 
Topianh : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 348'e 1 nci Ek 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan
daşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ile İsparta 
Milletvekili Süleyman Demirel ve 7 Arkadaşının, C. Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan ve 13 Arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Seba-
hattin Savcı ve 4 Arkadaşının Aynı Konudaki. Teklifleri ve Plan 

Komisyonu Raporu (1/398, 2 /11 , 2/17, 2/539, 2/583) 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 1 . 6 . 1976 

Esas No. : 1/398, 2/11, 539, 583 
Karar No. : 124/1 nci Ek. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulun 25 . 5 . 1976 tarihli ve 104 ncü Birleşiminde (65 yaşını doldurmuş, muhtaç - güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısı) görüşülürken verilen önergelerin 
ışığı altında tasarı kapsamının daha şümullü hale getirilmesi gayesiyle birinci maddenin yeniden düzenlen
mesi amacıyle Komisyonumuza geri alınmıştı. 

Bu defa, Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde madde metni kapsamı genişletilmek suretiyle yeniden 
düzenlenmiş ve kanunun işleyiş kolaylığını sağlamak amacıyle tasarıya yeni bir metnin, 8 nci madde olarak 
ilâvesi uygun görülmüştür. 

Daha önce yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen tasarının 8 ve 9 ncu maddeleri yeni ilâvesi Komisyonumuzca 
kabul edilen 8 nci madde nedeniyle madde numaralarının 9 ve 10 olarak düzenlenmesi ve Genel Kurulda 
yukarıda anılan şekilde dikkate alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip Ankara 
Aydın Gümüşhane Elâzığ H. Turgut Toker 

İsmet Sezgin Turgut Yücel Hasan Buz ' 
tmzada bulunamadı. 

Bursa Çankırı tçel Kayseri 
Hüseyin Suat Sungur Mehmet Ali Arsan İbrahim Göktepe Cemal Cebeci 

Kocaeli Kütahya Manisa Sivas 
Sedat A kay İlhan Ersoy Gündüz Sevilgen Vahit Bozatlı 

Tokat 
Hüseyin Abbas 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNİ 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 65 yaşım doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, iş görme 
ve çalışma gücünden mahrum olduğunu tam teşekküllü hastanelerin Sağlık Kurulu raporu ile belgeleyen ve 
muhtaçlığım il veya ilçe idare heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan, Sosyal Güvenlik kuruluşlarının 
herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka 
bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan mahkeme kararıyle veya doğrudan doğruya kanunla bağ
lanmış herhangi devamlı bir gelire sahip olmayan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre 60 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek kat 
sayı ile çarpımından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

Bunlardan evli olup, eşleri yukarıdaki şartlara haiz olanların aile reislerine ise bu aylık % 50 artırılarak 
bağlanır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla, devamlı gelir sağlayan veya sağlaması mümkün 
olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz. 

65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malûl 
olduklarım tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan ve 55 yaşını doldur
muş, yukarıdaki şartları taşıyan Türk vatandaşlarına da bu kanun hükümlerine göre aynı ölçüde aylık bağ
lanır. 

65 veya 55 yaşm bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki 
doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı tarihten 
geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz. 

MADDE 8. — T. C. Emekli Sandığı il veya ilçe idare heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında gerekti
ğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında, çeşitli soruşturma yaptırmaya, resmî ve özel idare mües
sese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi istemeye yetkilidir. 

Bu kanun uyarınca tam teşekküllü hastanelerden alman sağlık kurulu raporları, merkezde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı tarafından görevlendirilecek Uç uzman 
hekimden oluşan bir sağlık kurulunca karara bağlanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 348'e 1 nci ek) 


