
D Ö N E M : 5 C I L T : 10 TOPLANTI : 2 

• • 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
B > ı — < • « — — » • 

49 ncu Birleşim 

11 .2 . 1979 Pazar 

İÇİNDEKİLER 

V --. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 

Sayfa 
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426:427 
427,488,507 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Millet Meclisi Başkanı Cahit Kara-

kaş'ın, 40.2.1979 tarihli 48 nci Birleşimin 
kapanışı sırasında Başkanlılk kürsüsüne vaki 
tecavüz nedeniyle gündem dışı konuşması. 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri. 

1. — Erzincan Milletvekili Timuçin Tu
ran' ve 9 arkadaşının; Danıştay kararlarını 
uygulamayarak Anayasa ve yasalara aykırı 
hareket ettiği iddiasıyla Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanı Ali Topuz hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılması
na ilişkin önergesi. (11/48) 

2. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 
9 arkadaşının; Türk Standartlar Enstitüsün
de keyfi tasarruflarda bulunmak suretiyle hu-

427 
427 

427 

428 

428 

Sayfa 
kuk ve kanunları çiğnediği dddiasıyla Başba
kan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89 
ncu Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/49) 428:429 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının, bir mahkûma ayrıcalık ya
parak imtiyaz sağlamak suretiyle hukuk ve 
kanunları çiğnedikleri iddiasıyla Başbakan 
Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı Mehmet Can 
haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(11/50) 429:430 

4. — İçel Milletvekili Ali Ak ve 9 arka
daşının; Anayasa ve yasalara aykırı hareket 
ettiği iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi. (11/5.1) 430:431 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 431 

A) Öngörüşmeler 431 
1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 

9 arkadaşının; Türk Parasının değerini ayar-
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Sayfa 
lama (Devalüasyon) kararlarını zamanından' 
önce açıklayarak bazı kimselere haksız ka
zanç sağladığı iddiasıyla Maliye Bakanı Zi
ya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/32) 

2. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseven 
ve 9 arkadaşının; anarşi konusunda gerekli 
önlemleri zamanında almayarak Devlet otori
tesini zayıflattığı, ülkede can ve mal güvenli
ğini sağlayamadığı iddiasıyla Bakanlar Kuru
lu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/33) 

431:435 

435: 
449 

Sayfa 
3. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref-

oğlu ve 9 arkadaşının; tutum ve girişimleriy
le Türk kültürünü ve dilini yozlaştırdığı id
diasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı 
hakkında Anayasanın 89 ncu Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/34) 449: 

459 
VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 459:488,507 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy

sal ve 16 arkadaşının, 1.7.1948 gün ve 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik 
yapılmasına ilişkin kanun teklifi ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, aynı kanuna 
ek kanun teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. 
(2/686, 2/215) (S. Sayısı 282 ve 282'ye 1 nci 
Ek) 459:488,488:5O7,507:528,529:532,533:53'6,537:54O 

i>9<* 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve ertelense 
dahi çoğunluk olması muhtemel görülmediğinden : 

11 Şubat 1979 Pazar günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15.45'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Adana 

M. Şevket Doğan İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 2 . 1979 Pazar 

Teklifler 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, Tüm 
Öğretmenlere Konut Yardımı Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi. (2/694) (Plan Komisyonuna) 

2. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 ncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tek

lifi. (2/693) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Komis
yonlarına) 

Tezkereler 
2. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin Başba
kanlık Tezkeresi. (3/537) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 
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2. — Elâzığ Milletvekili Ra&iitn Küçüked'in Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin Başba
kanlık Tezkeresi. (3/538) (Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 

Arkadaşının 1.7.1948 Gün ve 5237 sayılı Belediye Ge-

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş' in, 
10.2.1979 tarihli 48 nci Birleşimin kapanışı sırasında 
Başkanlık kürsüsüne vaki tecavüz nedeniyle gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçmeden 
önce Başkanınız olarak dünkü olaylarla ilgili bir
kaç söz söylemek istiyorum. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı bir küldür. Ge
rek Başkan, gerek Başkanvekileri, gerek İdareci Üye
ler ve Divan Üyeleri Millet Meclisi Başkanlığını oluş
turmaktadırlar ve siz sayın üyelerin teveccühleri ve 
oylarıyla göreve gelmişlerdir. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanının herhangi bir 
üyesinin yaptığı bir hata ve kullandığı sorumluluk, 
tümüyle Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir. 
Her şeyden önce Başkanlık Divanının saygınlığını, 
onu» görey başına getiren sayın üyelerin koruyaca
ğından hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Ancak, 

lirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın Aynı Kanuna Ek Kanun Teklifi ve Plan Ko
misyonunun, İçtüzüğün 89 ncu Maddesi Uyarınca 
Geri Alınan Maddelere Dair Raporu. (2/686, 2/215) 
(S. Sayısı : 282'ye 1 nci Ek) (GÜNDEME) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

dün Başkanlık kürsüsüne yapılan vaki hareket ve te
cavüz, hakikaten demokrasimiz için ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarihi için elem verici bir hadise
dir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu hususta Başkan olarak bir kınama sözü söy
lemek istemiyorum. Bunu ancak Başkanlık Divanının 
dışındaki kurumlar ve kuruluşlar yapmak durumun
dadırlar. Nitekim dün toplanan Millet Meclisi Da
nışma Kurulunda bütün Başkanvekilleri bu olaydan 
dolayı duydukları üzüntüyü belirtmişlerdir ve aynı şe
kilde parti grupları kendi görüşlerini bildirileriyle de
ğerlendirmişlerdir. Öyle zannediyorum ki, Millet 
Meclisini oluşturan tüm üyeler bu olaydan son de
rece üzüntü ve elem duymuşlardır. 

Bunu ifade etmek istedim. Saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

Gündeme geçiyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 427 — 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 ar
kadaşının; Danıştay kararlarını uygulamayarak 
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Köy İşleri ve Koopertifler Bakanı Ali Topuz hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/48) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır. Sunuşlarda Genso
ru önergeleri vardır. 

Bunlardan, Sayın Özer Yılmaz ve arkadaşlarının 
Gensoru önergesi Genel Kurulun 23.1.1979 tarihli 
38 nci Birleşiminde; Sayın Ahmet Buldanlı ve arka
daşlarının Gensoru önergesi, Genel Kurulun 
21.12.1978 tarihli 25 nci Birleşiminde okunmuş ve 
sayın üyelere dağıtılmıştır. Diğer Gensoru önergeleri 
de bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Gensoru önergelerini sırasıyla okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy îşlera ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 

göreve başladığımdan beri Köy işleri Bakanlığında 
Anayasa ve yasalara aykırı keyfi bir tutum içinde 
işçi ve memurların ekmeği ile öynamaiktaidır. İşçiler 
aleyhine uygulanan kanun dışı tasarruflar mahkeme 
ve Yargıtay kararları ile iptal edilmiş olmasına rağ
men (Yargıtay 9. Hukuk Dalirei-i 78/15978 esas, 79/3 
•karar). Bu kararlar hiçe sayılmaktadır. 

Kışta kıyamette binlerce işçi işinden atılmıştır. 
Diğer taraftan görevden alınan memurların yerine 

yenli atamalar yapıldığı halde Danıştaya bu kadro
ların lağvedilmesi sebebiyle ilgili memurların tay:Me
rinin yapılmadığı yolunda yanlış ve sahte bilgileri 
havi savunmalar verilerek Yüce Danıştayı da yanılt
ma yoluna gidilmiştir. 

Mesela Kooperatifler Proje Dairesi Başkanı 
15.2.1978'de görevden alınıyor yerine yeni atama 
yapılıyor ama Danıştaya, bu dairenin 12.4.1978'de 
İtibaren lağvedildiği bildiriliyor. Aslında Daire lağve-
dilmemiş'tir. 

Danıştayı yanılmak için bünyesi aynen muha
faza edilen Dairenin ismi tayin tarihinden 8 ay sonra 
kasten değiştirilmiş gösteriliyor. Ancak halen Proje 
Dairesi Başkanlığı aynı isimle yazışma yapmaktadır. 
Değişen bir şey yoktur. Bu Danıştayın da ne kadar 
hafife alındığının bir işarelfcMir. Ayrıca Danıştaydan 
alınan yürütmeyi durdurma kararları da hiçe sayıl 
maktadır. 

Halen Bakanlık Toprak - Su, Kooperatifler, Top
rak İskân ve YSE Genel Müdürlükleri bünyesinde 
Danıştaydan durdurma kararı olan 30'a yakın me
mur da görevlerine iade edilmemiştir. Türlü baha
nelerle Yargıtay kararlarında olduğu gibi Danıştay 
kararları da rafa kaldırılmaktadır. 

'Böylece Anyasa ve yasaları hiçe sayan Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un, bu kanunsuz 
ve keyfi tutumlarını, kişilerin halk ve özgürlüklerine 
yapılan saldırıları Yüce Mecliste belgeleriyle dile ge
tirmek ve bu kanunsuzlukları pervasızca yapan Ba
kandan hesap sormak amacıyla Anayasanın 89 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madedeleri gere
ğince Gensoru açılmasını istemekteyiz. 

Önergenin Gündeme alınmasını saygıyla rica ede
riz. 

Erzincan Milletvekili Burdur Milletvekili 
Timuçin Turan Ahmet Sayın 

Samsun Milletvekilli Balıkesir Milletvekili 
1. Etem Ezgü İlhan Aytekin 

Amasya Milletvekili Gümüş'hane Milletvekili 
Muhammet Kelleci Mehmet Çaitalbaş 
Artvin Milletvekili Manisa Mileltvekili 

Hasan Ekinci , Faik Türün 
Bursa Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

Mehmet Emin Dalkıran Adem Ali Sarıoğlu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru önergesi
nin, Anayasanın 89 ncu maddesine göre gündeme alı
nıp alınmaması konusundaki bir Danışma Kurulu 
önerisi hazırlanamadığından, görüşme günü Anayasa 
çerçevesi içinde Başkanlıkça tespit edilecektir. 

Buna göre, Gensoru önergesinin, gündemin «Özel 
gündemde yer alacak işler» kısmında yer alması ve 
gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüşmele
rin, 14 . 2 . 1979 Çarşamba günü Genel Kurulun ya
pacağı birleşimde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasarruf
larda bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğne
diği iddiasiyle Başbakan Bülent Ecevit hakkında Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/49) 

BAŞKAN — Diğer Gensoru önergesini okutuyo-
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Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Anadolu Ajansı, 

TC Merkez Bankası ile Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliklerinin baskınlarından sonra 12 Ekim 1978 günü 
Ankara'nın tam ortasında Türk Standartlar Enstitüsü 
de fiilen işgal edilmiş bulunmaktadır. 

Düne kadar Hukuk Devleti fikriyatının şampi
yonluğunu kimseye bırakmak istemeyenlerin, şimdi 
ayaklarının altında kanunların bulunmasını rejimimi
zin geleceği bakımından, son derece endişeyi mucip 
bulmaktayız. 

Bilindiği üzere halen işgal altında bulunan Türk 
Standartları Enstitüsü 132 sayılı Kanunla kurulmuş 
(Sevk ve idaresi özel hukuk hükümlerine) tabi bir 
kamu tüzelkişisidir. 

Türk Standartlar Enstitüsü ile, kanunun yürürlük 
maddesi hariç, hiç bir hukuki bağı bulunmayan Baş
bakanlık; aklına koyduğu işgal hareketini gerçekleş
tirmek amacıyla 12 Ekim 1978 tarihinde enstitü baş
kanlığına Başbakan Bülent Ecevit imzası ile gönder-
derdiği yazı, hukuk ve mantık kurallarına tamamen 
aykırıdır, 

Enstitü yönetim kurulunun hukuken inhilal ettiği 
ileri sürülen yazının dayanağı; kazai merci olan Da
nıştay kararı değil, Başbakanlığın keyfi tasarrufudur. 

Hükümet burada da Anayasanın ruhunu teşkil 
eden (Kuvvetler ayrılığı) esasım çiğneyerek (Yargı 
organı) yerine geçmiştir. 

Danıştayın, mezkûr yazıda ifade olunan istişari 
(Danışsal!) kararı, bir hukuki boşluğun doldurulması 
ile ilgilidir. Hukuki boşluğun yukarıda da belirtildiği 
üzere varlığını hükme bağlayan bir kazai karar ise 
mevcut değildir. Kaldı ki, Danıştayın sözkonusu isti
şari mütalaasının yazılı metin haline dönüşmediği de 
ifade edilmektedir. 

Ayrıca, yönetim kurulunun her hangi bir neden
le toplantı nisabını kaybetmesi halinde ne şekilde 
hareket edileceği, kuruluş kanununa göre hazırlanan 
enstitü yönetmeliğinin 9 ncu maddesinde mündemiç
tir. 

Ortada bu konuda kazai bir karar yokken, Hü
kümetin yönetmeliğin mezkûr maddesini görmemez-
likten gelerek hem davacı, hem de hâkim tavrını ta
kınmış olması gerçek niyetini açıkça ortaya koymak
tadır. 

Nitekim, Genel Kurulu toplamak üzere salahiyet
li kılınan geçici yönetim kurulunun ilk icraatı da 
(Memur kıyımı) olmuştur. 

Mızrak çuvala sığdırılamamıştır. Yapılan tasar
ruf kanunsuzdun Yapılan hareket işgaldir. 

Başbakanm, Türk Standartlar Enstitüsünde bizzat 
başlattığı ve fiili duruma getirdiği bu kanun ve hu
kuk dışı hareketi hakkında Anayasanın 89 ve Mec
lis İçtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince Gen
soru isteğimizin gündeme alınmasını saygıyla rica 
ederiz. 

Bursa Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 
Özer Yılmaz Halil Başol 

Gümüşhane Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Mehmet Çatalbaş Rıfkı Danışman 

İstanbul Milletvekili A. Karahisar Milletvekili 
Ekrem Ceyhun Mehmet Özutku 

Artvin Milletvekili Manisa Milletvekili 
Mustafa Rona Yahya Uslu 

Amasya Milletvekili Bolu Milletvekili 
Muhammet Kelleci Müfit Bayraktar 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru önerge
sinin Anayasanın 89 ncu maddesine göre gündeme alı
nıp alınmaması hususundaki görüşmeler için özel 
gündem yapmak üzere bir Danışma Kurulu önerisi 
hazırlanamadığından Anayasa çerçevesi içerisinde, 
gün Başkanlıkça tespit edilecektir. Buna göre Gen
soru önergesinin, gündemin «Özel gündemde yer ala
cak işler» arasına ithal edilmesi ve gününün saptan
ması için Başkanlıkça 14 . 2 . 1979 Çarşamba günü 
Genel Kurulun birleşimi önerilmektedir. Bu hususu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı 
Mehmet Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/50) 

BAŞKAN — Diğer Gensoru önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Solcu Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin ikti

dara geldiği günden bu yana; kanunları özel maksat
lara ve kişilere göre değerlendirip, tatbik etmeye baş
ladığı görülmektedir. 

Solculara, aşırı solculara, veya kendince yakın 
gördüklerine bir kısım müeyyideler uygulanmamakta 
veya yarım yamalak uygulanarak kamuoyu aldatıl
mak istenmektedir. Bu hususu kaide haline getirip, 
aşırı solun bilhassa komünist ajitasyon gruplarının 
himaye edildiği görüntüsü, kasten, veya ihmal yolu ile 
verilip gösterilmek istenmektedir. Milli fertleri ara-
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sında ayrıcalık doğuran komünist veya komünizan 
fikirlere sahip olanların Hükümetçe desteklendiği ve
ya kollandığı intibaını veren bu tutum Hükümet Baş
kanından bazı bakanlarına kadar bütün kabine üye
leri tarafından kabullenilmiş görülmektedir. Bir İs
tanbul gazetesinin «Tercüman» verdiği bir habere gö
re aşırı solcu olduğu bilinen ve haysiyetli bir Türk 
Hâkimini eğlence olsun kabilinden öldüren ve bu 
yüzden 18 yıla mahkûm bir kişi, önce Ankara, bila-
hara Kocaeli hapishanesinde, sanki bir mahkûm de
ğil hapishanede özel ihtimama layık bir misafir gibi 
karşılanmakta; cezaevi savcısının ve cezaevi müdürü
nün odalarında İstanbul'dan celbedilmiş aktris ha-
nımlarca morali yükseltilmekte ve Devlet TRT'sinin 
cezaevi programlarında ön safta göstermek suretiyle 
bir katil suçlusu methe layık görülmektedir. Son ola
rak bir Türk düşmanı olan Amerikan Ermenisi Elia 
Kazan adındaki rejisörün, Başbakana vaki tavsiyesi 
üzerine adı geçen aktör mahkûm, cezaevinde Adalet 
Bakanlığının haberi bile olmadan komünizme mah
kûm birisinin ceza ve tevkif evleri genel müdürü olan 
damadının özel izni ile senaryosu ve mevzuu belki de 
Türk düşmanlığı olan bir film çektirilmiştir. Bu film
de bu mahkûma İsveç'li kadın gazeteci UUa Lunstron 
refakat etmiş ve çekilen fotoğraflar Tercüman Gaze
tesinin 12 Aralık nüshasında neşredilmiştir. Adı, mes
leği ve siyasi tandansı ne olursa olsun, mahkûmların 
cezaevlerinde tabi olacakları muameleler yönetmelik
lerle tespit edilmiştir. Hal böyle iken, adı geçen hâ
kim katili artiste, muhtelif zamanlarda İstanbul'a izin 
verildiği hücresine bazı hanımların alındığı, kendisine 
krallar gibi muamele edildiği görülmektedir. Bu yüz
den resmi otoritenin şımarttığı bu adam cüretini Hü
kümet Başkanına kadar uzatmış bulunmaktadır. Hu
kuk ve kanun anlayışı bu kadar zaafa uğramış ikinci 
bir hükümet, 55 yıllık Cumhuriyet tarihinde görül
memiştir. Anarşiye ve kanunsuzluklara bu kadar im
kân tanıyan himaye kanatlarını üzerlerine örten bu 
Hükümetin adalet, kanun ve nısfet anlayışı Türk am
me vicdanında derin yaralar açmış bulunmaktadır. 
Kanunları milliyetçilere karşı terör derecesinde şid
detli, komünistlere karşı müşfik ve yumuşak tatbik 
eden bu Hükümet, iktidarda kaldığı müddetçe hukuk 
devleti ve kanun devleti fikri zaafa uğrayacaktır. Bu 
sebeplerle Türkiye'de hukuka ve kanuna saygısı kal
mayan mahkûm da olsa binlerce kader kurbanı ara
sında ayrıcalık, imtiyaz ve tarafgirlik uygulayan Baş
bakan Ecevit ile kendisinin habersiz olduğunu iddia 
etmesine rağmen hadisede siyasi ve cezai mesuliyeti 
bulunan Adalet Bakanı hakkında Anayasanın 89 ve 

İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Gensoru açıl
masını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muğla Kocaeli 

Ahmet Buldanlı Adem Ali Sarıoğlu 
Kocaeli Amasya 

İbrahim Tpuz Etem Naci Altunay 
Samsun Ağrı 

İ. Etem Ezgü Kerem Şahin 
Tekirdağ Antalya 

Nihan İlgün Kaya Çakmakçı 
Bilecik Artvin 

Cemalettin Köklü Hasan Ekinci 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru önerge

sinin, Anayasanın 89 ncu maddesine göre, özel gün
dem yapmak üzere Danışma Kurulu tarafından bir 
öneri hazırlanamadığı için, yine Anayasa çerçevesin
de görüşme günü Başkanlıkça saptanacaktır. 

Buna göre, Gensoru önergesinin gündemin «Özel 
işler kısmında» yer almasını ve Genel Kurulun 
14 . 2 . 1979 Çarşamba günü yapacağı toplantıda gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — İçel Milletvekili Ali Ak ve 9 arkadaşının; 
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/51) 

BAŞKAN — Diğer Gensoru önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir memlekette, bahusus hürriyetçi demokrasiyle 

idare edilen bir memlekette, hukukun hâkimiyeti çok 
mühimdir ve son derece hayati mahiyettedir. 

Zira Hükümet edenlerin keyfi hareketlerinin ön
lenmesi, fertlerin huzur, sükûn, refah ve saadetlerinin 
temini, ancak hukuka bağlı bir Devlet, yani tam bir 
hukuk Devleti içinde mümkün olur. 

Zaten Devletin, Hükümet edenlerin varlığının se
bebi de, fertlerin huzur, sükûn, refah ve saadet için
de hal ve istikballerinden emin olarak yaşayabilme
lerini sağlama gayesinin tahakkukunu teminden iba
rettir. 

İşte Devlet bunun için vardır, Hükümet bunun 
için vardır. Devlet ve Hükümete vücut veren esas ga
ye de budur. Devlet ve Hükümet bu gayeye hizmetle, 
bu gayeyi hakkıyle ve tamamiyle gerçekleştirmekle 
mükelleftir. 

Devlet ve Hükümetin en büyük mükellefiyet ve 
mecburiyeti budur. 
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Bu gayeyi gerçekleştirmek için de Devlet güç ve 
kuvvetini ellerinde tutanların, bizzat kendileri bazı 
kayıt ve şartlara tabi kılmaları lazımdır. 

Bu kayıt ve şartların en başında da, muhakkak 
ki, hukuka itaat etme gelir. 

Gerek Hükümet edenler ve gerekse idare edilenler 
olsun bilaistisna bütün fertler, her türlü hareket ve 
faaliyetlerinde, mevcut ve mer'i hukuk kaidelerine 
mutlaka uymalıdırlar. 

Ancak, bu şartın bihakkın tahakkuku iledir ki, 
her türlü keyfilik, anarşi, zulüm ve istibdadın meyda
na çıkmasına mani olunur. Ve ancak böyle bir Dev
lete hukuk Devleti denir, böyle bir Hükümete, hu
kuka bağlı Hükümet denir. 

Fertler de böyle bir Devlette mes'ud ve yarınla
rından emin olarak huzur ve sükûn içinde yaşarlar. 
îşte mülkün temelini teşkil eden adalet de böyle bir 
vasatta tahakkuk eder. Bunun aksi de zulümdür, key
filiktir, istibdattır. Zulüm ise payidar olmaz. Bu yola 
sapanlar er veya geç kendilerini helak ettikleri gibi: 
Devleti; milleti; nihayet Vatan ve memleketi de felâ
kete sürüklerler. 

Şu anda Hükümet edenlerin, Devlet hâkimiyetini 
ellerinde tutanların, bahusus Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit'in tabi olacakları hukuk kaidelerinin takyid 
edici şartların en başında Devletin Anayasası, o Ana
yasaya göre var olan kanunlar, tüzükler ve nizamna
meler olmasına rağmen; maalesef ve maateessüf CHP 
Hükümeti ve Başbakanı Sayın Ecevit bütün bunları 
hiçe sayarak ve âdeta bir tarafa bırakarak, Müslüman 
vatandaşların Kurban Bayramında kestikleri kurban
larının derilerini, yani tamamen vatandaşın mülkiye
tinde olan derilerini; polis, jandarma ve Devletin za
bıta kuvvetlerine emir vererek, zorla ve cebren gas-
bettirmek için emir vermişlerdir. 

Mezkûr derilerin münhasıdan Türk Hava Kuru
mu denen dernek tarafından toplanabileceği başka 
hiç bir dernek tarafından toplanılamayacağı, toplan
mış varsa gasbedilip Türk Hava Kurumu denen der
neğe verileceğini söyleyerek, vatandaşın kestiği kur
banların derilerini zorla ve cebirle meskenlerine ka

dar girip, derneklerin merkezlerine kadar girip alan 
polis, jandarma ve zabıta kuvvetleri, bu hususta Hü
kümetten emir aldıklarını, bu şekilde hareket etmeye 
mecbur olduklarını söylemişlerdir. 

Bu sebeple : 
1. Başbakan Sayın Bülent Ecevit ve Hükümeti, 

vatandaşın Anayasa teminatı altında olan mülkiyet, 
tasarruf ve mesken masuniyeti hakkına tecavüz ede
rek; 

2. Gasp ve emsali bilumum kanunsuzluklara kar
şı mücadele ile mükellef polis, jandarma ve Devletin 
zabıta kuvvetlerini gasba alet ederek, onlara gasp için 
ve mesken masuniyetini ihlal için emir vererek son 
derece vahim bir suç işlemiştir. 

Bu sebeplerden dolayı Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit ve Hükümeti hakkında, Anayasanın 89 ncu 
ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca «Gensoru» açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İçel Milletvekili İçel Milletvekili 
Ali Ak Ramazan Çalışkan 

Bursa Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Özer Yılmaz Yusuf Cemal Özkan 

Çorum Milletvekili Erzincan Milletvekili 
Ahmet Çimbek Timuçin Turan 

Ankara Milletvekili Denizli Milletvekili 
Mustafa Başoğlu M. Kemal Aykurt 

Kocaeli Milletvekili Antalya Milletvekili 
Adem Ali S arı oğlu Galip Kaya 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru öner
gesinin, Anayasanın 89 ncu maddesine göre, günde
me alınıp alınmaması hususundaki görüşmeler için 
özel gündem hazırlanmak üzere Danışma Kurulunca 
'bir öneri getirilemediğinden; Başkanlıkça gün tespiti 
Anayasaya göre yapılacaktır. 

Buna göre, Gensoru önergesinin Gündemin «Özel 
Gündemde Yer Alan İşler» kısmında yer almasını ve 
gündeme alınıp alınmaması hususundaki görüşmele
rin, Genel Kurulun 14 . 2 . 1979 Çarşamba günü ya
pacağı oturumda görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

V. — GENSORU, IGENEL GÖRÜŞME VE MECLİS (ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 

ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme-
(H/32) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi gündemimizin 
«Özel Gündem» kısmına geçiyoruz. 

Gündemimizin «Özel Gündem» kısmının 1 ncı sı
rasında yer alan (11/32) esas numaralı, Bursa Millet
vekili Sayın Özer Yılmaz ve 9 arkadaşının; Türk Pa
rasının değerini ayarlama (Devalüasyon) kararlarını 
zamanından önce açıklayarak, bazı kimselere haksız 
kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye Bakanı Sayın Ziya 
IMüezzinoğlu hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Geçen birleşimde önerge sahibi ve siyasi parti 
grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi söz sırası Sayın Maliye Bakanının. 

Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

MALİYE BAKANI ZIYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Yılmaz ve arkadaşlarının Mil
let Meclisine sundukları Gensoru önergesi ile ilgili 
olarak bazı noktaları Yüce Kurulunuza açıklamak ve 
görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Yılmaz ve arkadaşları 
tarafından Yüce Meclise sunulan bu önergede, 1 
Mart 1978 tarihinde yapılan devalüasyon eleştiriliyor, 
isabetsizliği ve başarısızlığı ileri sürülüyor, aradan 
bir yıl geçtikten sonra ve bundan daha önemli olarak 
bu devalüasyonun âdeta duyurula duyurula yapıldığı 
ve bu yüzden de bazı çevrelerin çıkar sağlamış oldu
ğu iddia ediliyor. 

Sayın Yılmaz, önergesi üzerinde burada yaptığı 
konuşmada bunları yineledi ve devalüasyonun isa
betsizliğini kanıtlamak üzere ithalat ve ihracatımız, 
fiyat hareketleriyle ilgili olarak ayrıca bazı istatistik 
bilgileri de verdi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşan 
Sayın Gürbüz ile Milli Selâmet Partisi Grubu adına 
konuşan Sayın Emre de aşağı yukarı aynı çerçeve için
de görüşlerini ortaya koydular. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan 
Sayın Tüzün, konuyu burada tüm yönleriyle ortaya 
koymuş ve devalüasyonun nedenleriyle birlikte, bunun 
•sonuçları hakkında da Yüce Heyetinizi aydınlatmış 
bulunuyor. 

Bununla birlikte başlangıçta arz ettiğim gibi,- ben 
de bazı noktaları huzurunuzda dile getirmek istiyo
rum. 

11 . 2 . 1979 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, devalüasyon nedir, ne değil
dir, ne zaman yararlıdır, ne zaman zararlıdır; bun
ları sanıyorum ki, uzun boylu tartışmakta yarar yok
tur. 

Genellikle bilindiği gibi, bir ülkede iç fiyatlarla dış 
fiyatlar arasında fark oluşur ve bu fark giderek artar
sa, bu yüzden dış ticarette ortaya çıkan tıkanıklığı gi
dermek ve o ülkenin satılma gücünü yitiren ürünleri
ne güç kazandırmak ve döviz gelirlerini artırmak için 
paralarında önlemler almak gereği ortaya çıkar; de
valüasyon da bu önlemlerden biridir. 

Bir devalüasyonun yararlı olabilmesi için onunla 
birlikte gerekli önlemlerin de alınıp uygulamaya kon
ması, bunun vazgeçilmez bir parçası olarak kabul 
edilir. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Ba
kan, nüfus cüzdanlarımız ne zaman rehin alınacak? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — 1978 yılının Mart ayı başında neden 
bir devalüasyon yapmak zorunlu oldu; sanıyorumki, 
bunu açıklamak için, o sırada Türk ekonomisinin du
rumu ne idi, özellikle dışa dönük durumu ne idi, bu
nu ortaya koymak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılından itibaren dış ti
caretimiz giderek artan ölçüde açıklar vermeye baş
lamıştır. 1974'de 2 246 000 000 dolar olan dış ticaret 
açığımız, 1975'te 3 33'8 000 000 dolar,- 1976'da 
3 169 000 000 dolar ve 1977'de ise 4 043 000 000 do
lara yükselmiştir; yani Türkiye her yıl giderek artan 
bir biçimde sattığından daha çok mal ithal eden bir 
ülke durumuna gelmişti. 

Bu yüzden yalnız 3 yıl içinde oluşan dış ticaret açı
ğı 10,5 milyar doları bulmuştu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Enflas
yondan bahset biraz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — İhracatımız azalırken, işçi dövizlerinin 
de giderek azaldığını ve 1974'de 1 426 000 000 dolar 
iken, 1977'de 982 000 000 dolara düştüğünü görüyo
ruz. 

Turizm alanında da gelirlerimiz azalmış, buna kar
şılık giderlerimiz artmış ve böylece bu alanda da 
olumsuz bir gelişme ortaya çıkmış bulunuyordu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — TIR açı
ğını da Söyle. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın arkadaşım, geçenlerde de o ko
nuya temas etmek gereğini duydunuz. Ben, o konu
da ne yapılmak lâzım geldiğini sanıyorum ki, ortaya 
koydum. 
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İsterdim ki, sizin grubunuzdan kimseler de aynı 
anlayışı göstersinler ve benim yaptığım gibi gazetede 
halber yer aldığı zaman bunun derhal ele alınması, 
gerçeklerin ortaya konması, eğer suçlu varsa-kim olur
sa oîsun-cezalaridırılması için gayrette bulunsun, işte 
aramızdaki fark bu noktadadır. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Kardeşin 
her gün suç işliyor. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) -— 60'da devraldığı
nız enkaz gibi. 

BAŞKAN — Sayın Hun, rica edeceğim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — İşte değerli arkadaşlarım, bu nedenle 
Türkiye dış ödemeleri arasında bir çıkmaza girmiş bu
lunuyordu ve bu çıkmazın çözümünü o zaman gide
rek borçlanmakta bulmuştu. Türkiye kısa vadeli 
olarak borçlanıyordu. Bu yüzden 1974 yılında tüm 
dış borçlarımız içinde kısa vadeli borçların oranı 
% 7 iken, 1977 yılı sonunda bu oran % 60'ın üze
rine çıkmıştı. 

1977 yılının başından itibaren transferler hemen 
hemen durmuştu ve devletin resmi ödemelerinde de 
yer yer güçlükler ve gecikmeler başlamıştı. 

Değerli arkadaşlarım, bu ortam içinde işbaşına 
geldiğimiz zaman, konuyu iki açıdan ele almak ge
reğini duyduk. Önce elimizdeki kaynakları daha iyi 
ve daha akıllı bir biçimde kullanmak gerekiyordu. 

Bu nedenle DÇM uygulamasında zorlu biçimd* 
sürdürülmekte olan kur garantisini kaldırdık, kabul 
kredili ithalatta yine aynı biçimde uygulanmakta 
olan garantiyi kaldırdık. Dış seyahatleri sınırlama yo
luna gittik. Turistik seyahatlerde yolcuların beraberin
de getirilen eşyayı kısıtlama zorunluluğunu duyduk. 

Bunlar, o anda alınması gereken ilk önlemlerdi 
ve Şubat ayının ortasında bunları, Resmi Gazete'de 
açıklamak suretiyle yürürlüğe koyduk. Fakat değerli 
arkadaşlarım, asıl iç ve dış fiyatlar arasındaki farkı 
gidermek için bir operasyona ihtiyaç vardı; bu da, 1 
Mart 1978 tarihinde Türk Parasının değerinin dolar 
karşısında yeniden saptanıp ilan edilmesiyle oldu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hiç değe
ri kaldı mı bari o paranın? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Aslında değerli arkadaşlarım, o tarihte 
yapılan iş, Türk Parasının piyasada oluşan değerini 
resmileştirmekten ibaret kaldı. Çünkü, zaten birbu-
çuk yıldan beri Türk Parası, ithalat işlemlerinde, inal 
mukabili ithalatta ve kabul kredili ithalatta, aşağı yu
karı bu rayiç üzerinden muamele görüyordu. 

Bu operasyonun sonu ne oldu, onu da kısaca arz 
etmek isterim. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, İMF'den bahsetmiyor hiç Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, rica edeceğim., 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Onu, operasyonu takip eden aylarda, 
ihracatımızda hızlı bir gelişme oldu. 1977 yılı sonun
da tüm ihracatımızın toplamı, 1 753 000 000 dolar 
iken, 1978 yılında 2 288 000 000 dolara çıktı ve böyle
ce % 30,5 oranında bir artış oldu. Bunda hiç şüp
hesiz ki yeni pazarlar bulmanın büyük payı vardır, 
fakat bu pazarlara mallarımızın uygun fiyatlarla sü
rülmesinde yapılan devalüasyonun da ayrıca önemli 
rolü olmuştur. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 1968'de ne sattınız 
bu pazarlara? 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Enkaz/en
kaz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Böylece ihracatımızdaki artışla birlikte, 
ithalatımızla ihracatımız arasındaki oran da, büyük 
ölçüde olumlu yönde gelişmiştir. 1977'de tüm ihra
catımız, ithalatımızın ancak % 30,2'sini karşılıyordu, 
1978'de bu oran, ithalatımızdaki düşüşün de berabe
rinde getirdiği sonuçla birlikte, % 49,2'ye ulaşmıştır. 

Aynı nedenle, turizm gelirlerimiz de arttığı gibi, 
işçi dövizlerinde, 1977 yılında başlayan gerileme de 
durmuştur. Bunları, o tarihde yapılan devalüasyonun 
beraberinde getirdiği olumlu sonuçlar olarak görmek 
gerekir., 

Sayın Yılmaz, piyasa hareketlerinden bahsetti. 
Burada da büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu be
lirtmek durumundayım: 1978 yılının ilk altı ayında, 
Türkiye'de, gerçekten fiyatlarda hızlı bir artış ol
muştur. Bu artışın asıl nedeni, 1977 yılından 1978 yı
lına sarkan enflasyondur. 1977 yılının Eylül ayında, 
bizden önceki Hükümet zamanında yapılan devalüas
yon ve paket tedbirlerden sonra hızlı bir yükselme baş
lamıştır. Eylül 1977'de, % '8,7 oranında bir fiyat ar
tışı olmuştur. Bu oran 1978'de % 4,2'ye düşmüştür. 
Ekim 1977'de % 4,7 olan artış, 1978 yılında % 2,7; 
Kasım 1977'de % 3 olan fiyat artışı 1978'de % 2,2 ve 
Aralık 1977'de % 3,5 olan fiyat artışı, 1978 yılında 
% 2,9 olmuştur. 

Bunlar, öyle sanıyorum ki, devalüasyonla birlikte 
alınan öteki önlemlerin de etkisiyle fiyatların bundan 
sonra gelişmesinin bir ölçüde kontrol altına alınmış 
olduğunu kanıtlayacak niteliktedir. 
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Değerli arkadaşlarım, devalüasyonun önceden açık
lanmış olduğu hususuna gelince: Türkiye'de za
man zaman bu çeşit operasyonların daha önceden bi
lindiğinden ya da duyulduğundan söz edildiği olmuş-. 
tur. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, yeni devalüasyon var mı? Onu da söyle de 
millet yeni stoklara hazırlansın. 

MALÎYE BAKANI ZlYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — 1 Mart 1978'de yapılan devalüasyon, 
o sırada şu veya bu biçimde hiçbir yönüyle kamu
oyuna aksetmemiştir değerli arkadaşlarım. 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Siz 3 ay 
önce ne yaptınız Sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Yılmaz burada.. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, rica edeceğim tek
rar. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
(Başkan, Sayın Bakan geçen sene Bütçe Plan Komis
yonunda devalüasyondan bahsettiler. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Yılmaz buradaki konuşmasında.. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Ama Sa
yın Bakan 3 ay önce bunu açıkladı. 

BAŞKAN — Ama böyle bir usul yok. Yani kar
şılıklı konuşarak müzakere usulümüz yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — .. Bu arada dalha önceki aylar ve haf
talarda basında böyle haberler yer aldığından söz et
miştir. Oysa bu haberler birbirine tutarlı değildir. Ba
zıları çapraz kur düzeltmesinden, bazıları katlı kur 
uygulamasından, bazıları da değişik devalüasyon olay
larından bahseden haberler niteliğindedir. Sayın Tu
zun buradaki konuşmasında, geçmişte devalüasyonun 
önceden duyülduğuyla ilgili olarak çok ilginç bir ör
nek vermiş bulunuyor. Bu biraz uzak geçmişle ilgili. 
Eğer yakın geçmişle ilgili bir örnek vermek gerekirse, 
bunu da 24 Eylül 1977 tarihinde görürüz. O gün 
Türkiye de, iktidarda bulunan Cephe hükümeti tara
fından % 10 oranında devalüasyon yapılmıştır. Bu 
haber o gün, aynı gün bir İstanbul gazetesinde de 
başlık olarak yer almıştır değerli arkadaşlarım. 1978 
Mart'ında yapılan devalüasyonla ilgili olarak böyle 
bir durumu bulmak ve göstermek söz konusu değil
dir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bahisle söylediği
niz bunlar mı Sayın Balkan? 
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ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Ba
kan bir devalüasyon var mı acaba? 

HASAN CERİT (Adana) — Demirel ailesini söy
le, Demirel. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Bunları, bunları.. 

BAŞKAN — Devam edin Siz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Bunları, bunları kimin âdet edindiğini 
sanmıyorum ki siz de yakından biliyorsunuz; ama bu 
sözlerinizle bir paralel kurmak düşünceniz daha baş
langıçta kendi kendini mahkûm etmiş bulunuyor de
ğerli arkadaşım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız kaldı efen
dim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu konuda ya
pacağım açıklamaların sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Burada bir noktayı tekrar vurgulamak isterim. 

Devalüasyon bizden önceki hükümet tarafından 
uygulanan ve ısrarla sürdürülen yanlış politikaların 
bir ürünüdür. Devalüasyon karan alınırken gerekli 
tüm önlemler hazırlanmış ve bununla birlikte yürür
lüğe konulmuştur. Önceden basına ya da başka çevre
lere aksetme gibi bir durum söz konusu değildir. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hangi 
açıklamalar Sayın Bakan. Siz buna inanıyor musu
nuz? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Bunu bir kere daiha tekrar etmek isti
yorum. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Siz inanı
yor musunuz bu dediklerinize? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen, bu şekilde 
müzakere usulümüz yok. Rica edeceğim. 

MEHMET DEDBOĞLU (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, konuşma sırası gelsin de öyle konuşsun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
((Devamla) — Devalüasyonun neticeleri, ithalat ve 
ihracattaki gelişmeler ve işçi dövizlerindeki gelişme
lere oranla ortadadır; ayrıca bu nedenledir ki öteki 
döviz gelirlerimizde de önemli sayılacak artışlar ol
muştur 1978 yılı içinde. 

İşte değerli arkadaşlarım, bu açıklamamla, bu dü
şüncelerle konuyu Yüce Meclisin takdirlerine sunu
yorum. Teşekkürler ediyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN - - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu 

hakkındaki Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım: Gensoru 
önergesinin gündeme alınmasını kalbul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. . 

2. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseveri ve 9 
arkadaşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri za
manında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ül
kede can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıy
la Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/33) 

BAŞKAN —, Şimdi, gündemimizin özel gündem 
kismının 2 nci sırasında yer alan, 11/33 esas sayılı, 
Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 arkadaşı
nın; anarşi konusunda gerekli önlemleri zamanında 
almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ülkede can 
ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmaması konusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği ve görüldüğü üzere anarşi yaygınlaşmış 

büyük boyutlara ulaşmıştır. 
Tethiş olaylarının cereyan etmediği, cinayetlerin 

işlenmediği hiçbir vatan köşesi kalmamıştır. 
Dehşet ve korku bütün ülkeyi baştan başa sarmış, 

vatan siyasi cinayetlerle kana boyanmıştır. 

Hemen hergün bir veya birkaç genç, yaşlı vatan
daşımızın öldürülmesi, müessese, işyeri ve evlerin 
bombalanması adeta ahvali adiye haline gelmiştir. 

Ülkede, otorite boşluğundan yararlanan cinayet 
şebekeleri biraz daha artmakta ve cüret kazanmakta
dır. 

Vatandaşın can ve mal güvenliği tamamen yok 
olmuştur. 

Düşünen kafa ve onu taşıyan beden tehlike için
de olunca diğer güvenlik, hak' ve hürriyetlerin varlı
ğından bahsetmek imkânı kalmamıştır. 

Esasen, hergün ve her saat hayat tehlikesi içinde 
olan vatandaş için, hürriyetlerin bir değeri de kalma
mıştır, 

Kimin nerede ve ne zaman bir saldırıya uğraya
cağı veya bir kurşuna kurban gideceği belli değildir. 

Tetiklere asılan cani ellerin sahipleri gerçekte 
kendi öz vatandaşına, kendi öz devletine can düş
manıdır. 

Bugün ülkede yavrular korkudadır. 
Yaşlısı ve genci ile vatandaş hayat endişesindedir. 
Ana ve babaların gözyaşları aka, aka tükenmiş 

göz pınarlarında kurumuş kalmıştır. 
Şehir ve kasabalar, semt, semt ve mahalle, ma

halle kızıl çetelerin saldırısına ve işgaline uğramıştır. 

Legal tabelalar ve masum isimler altında kurul
muş derneklerde yuvalanmış kızıl çeteler bu dernek
lerin örtüsü gerisinde bu mahalle ve semtleri kontrol 
altına almışlar vatandaşlara kan kusturmaktadırlar. 

Ankara'da, Beştepe, Yeşilbayır, Köstenci, bu şe-
'kilde bu çetelerin kontrol ve baskısı altına alınmaya 
çalışılan sadece birer örnekten ibarettir. 

Kadını, erkeği, genci ve çocuğu ile bu semt sakin
leri zulüm ve işkence altında mahalleye girişleri, çı
kışları mahalledeki hal ve hareketleri ve hayatları bu 
çetelerin kontrol ve insafına terkedilmiştir. 

Devlet dışı organize zor ve zorba silah hâkimiye
tini ilan etmiş devlet otoritesinin yerini almıştır. 

Devlet aranmaktadır. 
Vatandaş bir otorite arayışı içindedir. 

Vatandaş hergün biraz daha bizzat kendince sa
vunma ihtiyaç ve tedarikine itilmiştir. 

Bütün bu olaylar karşısında hükümet vurdum 
duymazdır. Alınan tedbirler önleyici değil âdeta 
özendirici tesirler icra etmektedir. 

Bu semtlerdeki derneklerin faaliyetlerinin ya üs
tünden gelinememekte ve bu suretle acze düşülmüş 
olunduğu kabul edilmekte veya bu derneklerin faali
yetleri için özel müsamaha gösterilmektedir. 

Her iki halde de Hükümetin sorumluluğu açıkça 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu sebeplerle, cezai sorumluluğu yanında siyasi 
sorumluluğu ortada bulunan Hükümet hakkında 
Anayasanın 89 ve İçtüzüğün 107 ned maddesi uya
rınca Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Manisa Milletvekili Afyortkarahisar Milletvekili 

Halil Yurtseven Mehmet Özutku 
Burdur Milletvekili Manisa Milletvekili 

Ahmet Sayın Yahya Uslu 
Kocaeli Milletvekili Bilecik Milletvekili 

İbrahim Topuz Cemalettin Köklü 
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Adana Milletvekili Çorum Milletvekili 
Hasan Gürsoy Ahmet Çimbek 

Zonguldak Milletvekili K. Maraş Milletvekili 
Koksal Toptan Mehmet Şerefoğlu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması hususundaki gö
rüşmelerde Anayasamızda belirtilen sıraya göre, öner
ge sahibi, gruplar adına birer kişi, hükümet adına 
Başbakan veya bir bakan konuşacaklardır. Konuşma 
süreleri içtüzüğümüzün 61 nci maddesine göre, grup
lar ve hükümet, adına 20'şer dakika, önerge sahibi 
için 10 dakikadır. 

Önerge sahiplerinden Sayın Halil Yurtsevien?.. 
Yok. 

Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. Yok. 
Yerine konuşmak isteyen?.. Yok. 

Şimdi gruplar adına söz talebinde bulunanları 
okuyorum: Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın 
Lütfi Göktaş, Adalet Partisü Grubu adına Sayın Re
cep Özel. 

Sayın Lütfi Göktaş, buyurun efendim. 

Sayın Göktaş, görüşme süreniz 20 dakikadır, bu
yurunuz. 

MSP GRUBU ADINA LÜTFÎ GÖKTAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Manisa 
Milletvekili Halil Yurıteeven ve arkadaşlarının, anarşi 
konusunda gerekli önemleri zamanında almayarak 
devlet otoritesini zayıflattığı iddiası ile Bakanlar Ku
rulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca açılması iste
nen Gensoru hakkında, Milli Selâmet Partisinin gö
rüşlerini arz ötmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda dünyanın bazı 
ülkelerinde olduğu gibli, bizim memleketimizde de 
tedhiş olayları vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmış, 
can ve mal emniyetini tamamen yok edecek bir düze
ye ulaşmıştır. Tedhiş olaylarının cereyan etmediği, 
cinayetlerin işlenmediği hiçbir vatan köşesi kalma
mıştır. Ülkemiz bir uçtan bir uca siyasi cinayetlerle 
ikana boyanmıştır. Dehşet Ve korku ülkömizi baştan 
/başa sarmıştır. Kimin nerede ve ne zaman bir sal
dırıya uğrayacağı, bir kurşuna kurban gideceği belli 
değildir. Vatandaşlarımızın her saat can tehlikesi içe
risinde yaşamaktadır. Gasp ve soygun olayları birbi-
rinli kovalamaktadır. Bu güzel vatanımızın şehirlerin
de cadde ve sokakları gündüzleri dahi güvenlik içinde 
gezilemez hale getirilmiştir. Bu dehşet verici tedhiş 
olayları, gasp ve soygunlar, bombalı saldırılar, vatan-
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daşlarımız için dayanılmaz hale gelen geçim şartları, 
hayat pahalılığını ikinci plana itmiş, anarşiden kur-
turmak ana meselemiz haline gelmiştir. 

Anarşi ve huzursuzluğun bugünkü seviyeye ulaş
masında, işbaşında bulunan Cumhuriyet Halk Partli-
ağırlııklı Hükümetin büyük rolü vardır. Bu Hükü
met, bir yıldan beri görev başındadır. Anarşiyi kısa 
zamanda önleyeeeğini vadetme&ne rağmen, işbaşında 
bulunduğu devrede anarşi bire on misli artarak 
1 200'den fazla vatandaşımızın ölümüne, 7 bindlen 
fazla vatandaşımızın yaralanmasına, ya da sakat kal
masına sebep olmuş gasp ve soygunlar her geçen gün 
artış göstermektedir. 

Anarşinin bugünkü boyutlara ulaşmasının nedeni, 
'işjbaşındaki Cumhuriyet Halk Parti ağırlıklı Hüküme
tin anarşiye yanlış teşhis koyması ve önlenmesi için 
gerekli etkili tedbirleri almamış olmasından ileri gel
mektedir. Bu Hükümet, yanlış tutumuyla Cumhuriyet 

tarihimizde eşi ve emsali görülmemiş bir memur kı
yımı başlatmış, uzun yıllarını devlet hizmetine vak
fetmiş, tecrübeli kamu görevlilerini zamansız ve hak
sız tayinlere maruz bırakmış, birçok memurlar iktisap 
ettikleri kadroların daha altındaki bir göreve tayin 
edildiği gibi, uzun yıllar görev yapmış bazı memurları 
yeni bir görev yeri göstermeden görevinden almak 
suretiyle, kanuni ve kazanılmış haklarından mahrum 
bırakmak suretiyle zulüm işlemektedir. 

Devlet hizmetlerinde çalışkanlık, bilgli, tecrübe 
ve ehliyet yerini; eskiden beri aşırı sol faaliyetlerle 
tanınan dernek ve meslek kuruluşlarına, Cumhuriyet 
Halk Partisi örgütüne bırakmıştır. Bu yüzden devlet 
tecrübesi olmayan ehliyetsiz birçok kimseler devletin 
çok önemli merkezlerine sırf solculukları sebebiyle 
tayin edilmiştir. 

Devlet hizmetlerini en başarılı bir şekilde yerine 
getiren inançlı memur ve mamurelere, daha da aşırı 
zulümler reva görülmüştür. Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümeti eskiden olduğu gibi, laikliğe- inanan in
sanlar tahakküm ve zulüm yapma şeklinde anlayışı
nın yeni örneklerini ortayak koymuş ve koymaya de
vam etmektedir. 

Devlet dairelerine yapılan bu haksız tarafgir tayin
lerle işbaşına gelen kadrolar; millete ve memlekete 
hizmet yerine, solculuğu himaye ettmek ve gelişitirmeyi 
esas görev ittihaz etmişlerdir. 

Bu tutum ve davranışlar her yerde milli bir reak
siyona sebep olmuş ve bu yüzden Kahramanmaraş, 
Elâzığ, Sivas, Kars gCbi ülkemizin birçok şehir kesi
minde toplu olayların çıkmasına, can ve mal kaybına 
sebep olmuştur. 
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Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı devlet kadrola
rına yerleştirdiği kendine yakın solcu militanlar, ken
dilerinden olmayanlara âdeta ülkemizde yaşamak 
hakkını tanımayan bir davranış içinde olmaları, anar
şiyi körükleyen başka bir unsur olmuştur. 

Bütün bu yanlış tutum ve icraat sonunda devlet 
ve devlet otoritesine, parlamenter sisteme, demokra
siyle olan güven zedelenmiştir. Kendinden evvelki hü
kümetten «Enkaz devraldık, bizim ismimiz bile anar
şiyi önler, birkaç ay içimde anarşinin temeline ine
ceğiz. Anaların gözyaşlarını dindireceğiz» diyenlerin, 
bir yıllık icraatıysa anaların eli yüreğinde, kimin ne
rede, ne için öldürüldüğü belli değil. Şehirler mahal
lelere bölünmüş; halk mahkemeleriyle hüküm veri
lip, infaz edilir, masum halktan vergi ve haraç top
lanır hale gelmiştir. 

Bütün bu olaylar karşısında bu Hükümet âdeta 
seyirci kalıyor, bir şey yapamıyor; bütün meselelere 
hâlâ muhalefet duygusuyla bakıyor, bir türlü ikti-* 
dar havasına giremiyor. Hep muhalefet ağzıyla konu
şuyor, önemli hadiselerde vaktinde tedbir almak ba
siretini gösteremiyor. Zamanında gerekli önleyici ted
birler alınsaydı Malatya, Maraş olayları meydana 
gelmezdi veya çok hafif aitlaitılırdı. 

Malatya Beleidiye Başkanı Merhum Hamit Fenıd-
oğhı ve yakınlarının hunharca katlinden sonra; vali, 
İçişleri Balkanından ve Başbakandan yardım istediği 
halde, gerekli önleyici güvenlik tedbirleri alınama
mıştır. 

Keza Maraş'ta iki öğretmenin öldürülmesi ve bir 
sinemaya bomba atılması hadisesinden sonra; olayla
rın büyümemesi için gerekli önleyici güvenlik ted
birleri alınsaydı, bu olaylar da bu boyutlara ulaşmaz
dı. Bu olaylarda Hükümetin kusur ve vebali çok 
büyüktür. 

Bugünkü Hükümet şayet işbaşında olmayıp da, 
bir hükümet boşluğu olsaydı, yani hükümetsiz idare 
edilmiş olsaydık, anarşi olayları ve diğer ekonomik 
sıkıntılar tam manasıyla düzelirdi diyemeyiz; ama, 
bugünkünden çok daha iyi olduğunu çok kolay bir 
şekilde söyleyebiliriz. 

O halde, bu Hükümete hiç de lüzum olmadığı 
ortaya çıkmaktadır. Esasen hükümetin yapısı, anar
şiyi önlemeye ve tarafsız olmaya müsait değildir. İs
tese de bunu yapamaz. Çünkü mevcut gücünü, anar
şiyi körükleyen aşırı solcu derneklerden almaktadır. 

Bu hükümetin memlekete yapabileceği faydalı tek 
bir hizmet kalmıştır. O da, hiç vakit geçirmeden 
çekilmesidir. 

Milli Selâmet Partisi olaralk defalarca söylediği
miz gibi, anarşik olayların temelinde iki anafaktör 
yaitoıaıktadır. Bunlardan birisi, milletimizin milli ve 
manevi değerlerinin yıllardır insafsızca tahrip edil
mesine göz yumulması ve tahribe devam edilmesi; 

| iikincisiyse, ekonomik dengesizlik, dışa bağlı müstem-
I leke tipi bir kalkınmanın uygulanmasıdır. 

Bu iki temel mesele ciddiyetle ele alınarak, yeni
den milli ve manavi değerlerimizi ihya etmek ve dışa 
bağlı müstemleke tipi kalkınma yerine, milli kaynak
larımızı seferber edip, hızlı, yaygın ve dengeli bir 
kalkınmaya karar verdiğimiz an, ülkemizde güttükçe 
anarşik olaylar azalarak yok olacağı gibi, ekonomik 
sıkıntılarımız da bir süre sonra düzelerek, yeniden 
ülkemize huzur ve selamet gelecektir. 

Şayet, Gensoru kabul edildiği takdirde, bu ko
nudaki görüşümüzü daha etraflı anlatmak imkânını 

| bulacağız. Bu sebeple, Gensoru önergesine grubumuz 
| olumlu oy verecektir. 

Milli Selâmet Partisi Grubu ve şahsım adına 
Yüksek Meclis üyelerine saygılar sunarım. (MSP sı
ralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Göktaş. 
I Adalet Partisi Grubu adına Sayın Recep Özel, 

buyurun. 
Sayın Özel, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA RECEP ÖZEL (İstanbul) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
I Siyasi ahlak kurallarını ve demokratik gelenek

leri çiğneyen, hile, desise ve tertiplerin eseri olarak 
ülke idaresini eline geçiren, 390 günden beri sorum
luluk mevkiinde bulunan bugünkü Hükümet, ülkeyi 
karanlık ve kanlı bir ortamın içine sürüklemiştir. Bu 

i itibarla, Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve arka-
I daşlarınca anarşi konusunda gerekli tedbirleri zama-
j nında alamayarak, devlet otoritesini zayıflattığı, ül

kede mal ve can güvenliğini sağlayamadığı için Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 

I maddeleri gereğince açılması istenen Gensoru üzerine 
Adalet Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle Yüce Meclise saygı
lar sunarım. 

Bilindiği ve görüldüğü üzere, anarşi yaygınlaşmış, 
büyük boyutlara ulaşmıştır. Türkiye ve Türk Mil
leti tarihin en karanlık günlerini yaşamaktadır. Asır
lardır aynı idealler uğrunda oluk oluk kan akıtmış 
şerefli bir milletin nesli, kardeş kavgasının karanlık 
kucağına itiliyor. Yunan, İngiliz, Fransız ve Rus 

\ müstevlilerine karşı dikilmiş dedelerinden, babaların-
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dan cesaret ve şahamet destanları dinleye dinleye bü
yüyen bir milletin çocukları kardeş kavgasının kor
kunç kaosuna itilmek, sürüklenmek istenmektedir. 

O ecdat ki, asırlarca düşmanlarına en beklenme
dik anda en büyük şamarı vuran, «Hasta Adam» 
ilan edilip, toprakları emperyalist güçler tarafından 
taksim edilen ve fiilen işgalle karşı karşıya kalan bu 
yüce millet, birlik ve beraberlikle bu badireyi de 
atlatmış, her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu 
mübarek toprakları bizlere vatan olarak hediye et
mişlerdir. 

Dün, İmparatorluğumuzu içten çökerten dış düş
manlar ve onların yerli uşakları, bugün aynı bayat
lamış taktikleriyle milletimizi birbirine düşürmek, 
vatanımızı bölmek, devletimizi yıkmak, yüce İslâm 
Dinimizi ortadan kaldırmak için her yönden saldır
maya başlamışlardır. 

Ekonomimiz yıkılmak, tarih ve kültür hazineleri
miz her gün gittikçe dozunu artıran bir şekilde saldı
rıya uğramaktadır, inanç değerlerimiz horlanmak, 
alaya alınmak suretiyle, bizi biz yapan milli ve ma
nevi değerlerden koparılmak ve yok oluşa sürüklen
mek isteniyoruz. 

Bu hedefe varışta, anarşi ve terör vasıta olarak 
kullanılmaktadır; devlet otoritesi yıkılmak, hür de
mokratik rejim ortadan kaldırılmak ve insanlığı kü
mes hayvanları mesabesinde gören, insani ve İslâmi 
olmayan karanlık bir rejimin kucağına itilmekle karşı 
karşıya bulunuyoruz. Anarşi ve terör, son bir yıldır 
görülmemiş boyutlara ulaşmış, tedhiş olaylarının cere
yan etmediği, kardeş kavgasının girmediği, siyasi ci
nayetlerin işlenmediği bir vatan köşesi kalmamıştır. 

Bu Hükümetin işbaşına geldiği son bir yılı aşan 
bir zamandır, ülkede can ve mal güvenliği kalmamış; 
en kutsal hak olan yaşama hakkı nereden geleceği 
belli olmayan saldırganların insafına terk edilmiş, 
Anayasada yer alan hürriyetler kullanılamaz hale 
gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, geçen bir yılı aşan bir za
man içinde ülkede cereyan eden kanun ve nizam hâ
kimiyetini, can ve mal güvenliğini ciddi şekilde 
sarsan ve Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş, 
anarşik, yıkıcı ve bölücü, terörist hareketler sonun
da, 6 252 olay meydana gelmiş, bu olaylarda 1 251 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 070 vatandaşımız 
da yaralanmıştır. Cinayetler, yangınlar, sabotajlar, 
gasp ve suikast olayları, toplu katliamlar akıl almaz 
ve vahşet dolu acı örnekleriyle ülkeyi her gün artan 
dehşet ve tedirginliğe terk etmiştir. Vatandaş her 

yerde devleti arar hale gelmiş, derdini anlatacak me
sul devlet adamı bulamaz olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ülkeleri nüfuz bölgelerine 
alabilmek için birbiriyle yarışa giren süper güçler, 
milletleri kamplara bölerek birbirleriyle vuruşturmak-
ta, bu suretle onları güçsüzlüğe İtmekte ve tabi olabi
lecek toplumlar oluşturmaktadırlar. İşte milletimizin 
içinde bocaladığı siyasi, siyasal, iktisadi ve sosyal ka
osun temelinde yatan acı gerçek budur. 

Değerli milletvekilleri, bu hükümetin kuruluşun
dan beri vatan sathında cereyan eden olaylar, Cum
huriyet tarihinde görülmemiş cinstendir. Bu olayla
rın bir tanesi bile, bu Hükümetin çekilip gitmesi için 
yeter de artar bile. 

10 Ocak 1978 tarihinde Ankara Sakarya Cadde
sinde, gündüz vergi dairesinin mutemedi soyulmuştur. 
23 Ocak 1978 günü İstanbul'da Tekel Satış Depom 
soyulmuş, 27 Şubat 1978 günü Ankara'da Danıştay 
binası bombalanmıştır. 1 Mart 1978 günü Kars'ta 
Devlet Demiryolları Ambarının kasası soyulmuş, 
3 Mart 1978 günü Mersin'de Akdeniz Gübre Fabri
kasının kasası soyulmuştur. 16 Mart 1978 günü İs
tanbul Üniversitesi vahşeti işlenmiş, 7 kişi ölmüştür. 
17 Mart 1978 günü İstanbul Ümraniye'de işkence ile 
öldürülmüş 5 işçinin cesedi bulunmuştur. 20 Mart 
1978 günü DİSK, TÖB - DER ve belediyeler An
kara, İstanbul ve İzmir'de önceden ilan ederek, işgal 
gerçekleştirmiştir. 1 Mayıs 1978 günü Taksim Mey
danı ve İzmir Cumhuriyet Meydanı Komünizmin iş
galine uğramıştır. 16 Haziran 1978 günü Kayseri 
Pınarbaşı civarında 13 araç soyularak 670 kişinin 
parası ve eşyaları alınmıştır. 23 Haziran 1978 günü 
İstanbul'da Emekli Yarbay Cihangir Erdeniz şehit 
edilmiş, Meclis Reisinin evi, Anayasa Mahkemesi, 
Adalet Partisi Genel Merkezi bombalanmıştır. Sav
cılar, hâkimler öldürülmüş, duraklarda bekleyen 
ahali kurşunlanmıştır. Camiler kurşunlanmış, vapur
lar kaçırılmış, hapishanelerden adam kaçırılmıştır. 
YIBA Çarşısı, Bursa Garajı,*Edirne Eğitim Enstitü
sü ve diğer birçok binalar yakılmıştır. Bu Hükümet, 
bütün bu hareketler karşısında çare aramamış, «dur» 
diyeceği yerde, «vur]» demiştir. Bu Hükümete hâkim 
olan zihniyet, mevcut düzeni yıkma amacına yönelik
tir. Bu Hükümet, düzeni yıkmak isteyen mihraklarla 
fikir, slogan, eylem ve kadro beraberliği içindedir. 
Kuruluş sebebini ve devamını da buna borçludur. 

Değerli milletvekilleri, ülkeyi, kana, kine, ateşe 
ve dehşete bulayan vahim hadiselerle ilgili olarak 
başta Adalet Partisi olmak üzere Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi içinde ve dışında yapılan itirazlar, ka
muoyundan gelen feryatlar ve olayların bizzat ortaya 
çıkardığı zaruretler karşısında, ciddi tedbir almaktan 
itinayla kaçman bir hükümetin, takındığı tavrı sadece 
acz, beceriksizlik ve gaflet olarak değerlendirmek 
fevkalade güçtür; tutum ve davranışı kasıtlıdır; her 
ne pahasına olursa olsun hükümette kalmak hesabı
nın sonucudur. Bunun içindir ki, anarşi mihrakla
rına inmekten, destekçileriyle karşılaşmaktan kaçmış, 
ne doğru teşhiste bulunmuş, ne de geçerli ve tutarlı 
tedbir almıştır. Daimi olayları küçültmeye,- gizleme
ye, gerçek yönünden saptırmaya çalışmıştır. Kamu
oyunu daima oyalamış, milleti aldatmak ve avutmak 
istemiştir. Daha dün Meclis kürsüsüne Meclis Riya
setini idare eden Riyaset Divanındaki arkadaşımıza 
saldırmak suretiyle Meclisin içinde de anarşinin yeni 
bir örneği tezgâhlanmış, sergilenmiştir. 

Hükümet Başkanının çeşitli zamanlardaki beyan
ları da, bu konudaki iddialarımızı kesin olarak doğ
rulamaktadır. 5 Ocak 1978 günü göreve başlarken 
Hükümet Başkanı, «İlk işimiz can güvenliğini sağla
maktır» diyordu. 13 Ocak 1978 günü, «Şiddet eylem
lerinin devamına fırsat verilmeyecöktiir»* ifade ve be
yanı yine kendilerine aittir. «Can güvenliğini kaldı
ranların kaynağını kurutacağız» beyanının tarihi 20 
Ocak 1978'dir. Yine Hükümet Başkanı, 28 Ocak 1978 
de «Birkaç ay içinde topluma barış getireceğiz» vaa
dinde bulundu, «Anarşiyi önce sevgiyle, olmazsa, 
ilaçla, ameliyatla tedavi edeceğini» söylemiştir. Bu 
sözün üzerinden 13 ay geçti, ortaya ne ilaç kondu, 
ne de ameliyat yapıldı, sadece eli silahlı anarşistlere 
himaye kanadı gerildi. Silahlanmaya anarşistlerin ce
zaevlerinden firar etmesine sadece göz yumulmuştur. 

Hükümet Başkanının, şiddet olaylarının derinliği
ne inildiğini söylediği 28 Nisan 1978 gününden bu
güne kadar geçen dokuzbuçuk ay zarfında 1 060'a 
yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 17 Hazi
ran 1978 günü «Toplumda huzur ve güven sağlan
mıştır, artı'k anarşiden söz edilemez» diyordu; o gün
den bugüne 800'den fazla vatandaşımız hayatını kay
betmiştir. 

Yine 27 Eylül 1978 günü, anarşinin can çekiştiği 
ilan edilmiştir. Hükümet Başkanı, «Kanlı oyunun so
nuna geldik»' diyordu. O günden bu yana geçen dört-
buçuk ay zaman zarfında 462'ye yakın vatandaşımız 
da kanlı olaylarımızda hayatını kaybetmiştir. 

Nihayet 14 Aralık 1978 günü «Anarşinin sonuna 
geldiğ'mize inanıyorum» iddiasında bulundu. O gün
den bu yana 281 vatandaşımız da kanlı ve anarşik 
olaylarda haytını kaybetmiştir. Bütün bu olup ziten-

lerden sonra, kasıtlı ve vurdumduymaz bir şekilde, 
aylarca, Anayasanın ve kanunların öngördüğü ted
birlerin hiçbirisine müracaat etmemiş, kendisini al
datmakla vakit geçirmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 136 ncı mad
desi hâlâ askıda durmaktadır. Bu hükümet, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 111 nci maddesine göre 
Milli Güvenlik Kurulunu zamanında toplantıya ça
ğırmamış ve milli güvenliğimizle ilgili, Milli Güven
lik Kurulundan tavsiye kararları almamış, aldıkları 
kararları da uygulama safhasına koymamıştır. Hükü
met, Anayasanın 124 ncü madesindeki şartların ay
larca önce meydana gelmesine rağmen, bu maddenin 
gereğini ifa etmemek için, Hükümet Başkanı, «Hü
kümet görevini, anarşiyi önlemek için, mevcut yasa
lardan istifade ederek yapacaktır, yeni yasalara ihti
yaç yoktur» demiştir. Ancak, bu görüşünün ne ka
dar geçersiz ve tutarsız olduğunu aylarca sonra an
lamış, yeni yasa teklifleriyle Meclise gelmiştir. 

Hükümet Başkanı, sıkıyönetime gerek olmadığını, 
sivil yönetimle anarşik olayların üstesinden geleceğini 
belirterek, «Sıkıyönetim isteyenlerin oyununa gelme
yeceğiz, bizi oyuna getiremeyecekler» iddiasında bu
lunmuş, bu sözden on'beş gün sonra anarşik olayların 
ülke ve millet bütünlüğünü tahrip edecek boyutlara 
ulaştığını ileri sürerek, bunca kişi hayatını kaybettik
ten sonra 13 ilimizde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Sı
kıyönetim ilanından önce de Milli Güvenlik Kuru
lunun tavsiye kararını almamıştır. Sıkıyönetim gibi 
fevkalade önemli bir konuda tavsiye kararına ihti
yaç duyulmayan bir Milli Güvenlik Kurulu, acaba 
ne güne lazım olacak; ne zaman tavsiyesi alınacaktır, 
bunu öğrenmek istiyoruz. 

Hal böyle iken, Hükümetin 13 ilde sıkıyönetime 
karar vermesi olayı, aslında bugüne kadar bütün söy
lediklerinin ve yaptıklarının teşhis ve tedbirlerinin 
geçersizliğinin ikrarı, iç güvenlik politikasının ifla
sıdır. Türkiye 1978 yılına girerken sıkıyönetim ihti
yacı içinde değildi. Bu hükümet idaresinde geçen za
man içerisinde alevlenen anarşik olaylar, bölücü ve 
yıkıcı faaliyetler, takip edilen yanlış politikalar, ül
keyi 1978 sonunda sıkıyönetimi arar hale getirmiştir. 
Hükümet bu Anayasa tedbirini hile birçok sancılar 
çe'ktikten sonra getirebilmiştir. 

Bu hükümet hiçbir hareket ve icraatında samimi 
değildir, olmamıştır ve olamayacaktır. Meclislere ge
tirdiği yeni yasalar için bile samimi değildir. «Anarşi 
paKeiii» namı altında sevk ettiği yasa tasarılarını Ada
let Komisyonunda savunmamış, hatta her hafta, gö-

— 439 — 



M, Metiisi B : 49 

rüşlerin bir sonraki hafta yapılması talelbiride bulun- ı 
muş ve bu tasanlar kendi grubundan geçiremediği 
için takipsiz bırakmış, sanki memleketin en adil der
zdi belediyelerin kayıkçılardan, şemsiyeden, köprüde ba
lık 'tutandan, ayakbastı parası atmasından ibarettir 
anlayışı içinde, karanlık, kararlılık ve aceleciliğini 
gösterip, anarşi paketini Millet Meclisli gündemine 
'bile inldirememiştir; nihayet en sonunda Millet Mec
lisi gündeminden çekmek zorunda kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet bazı olayları 
önceden bildiği halde tedbir- almamıştır. istanbul 
Üniversitesi olayları, Ümraniye olayları, Sivas olay-
Hart, boru halttı sabotajı, Kahramanmaraş olayları, 
Hükümetin öncelden bilip tedbir almadığı olaylar di
zisinin bazılarıdır. Kahramanmaraş'ta cereyan eden 
olayların sorumlusu bu Hükümettir. Kahramanma
raş olayları bu Hükümetin tutum ve davranışından 
cesaret alarak, ülke çapında şiddetini artıran kızgın 
anarşi zincirinin halkalarından bir tanesidir. 

Değerli mülletvekilleri, bu Hükümet zamanımda iş
lenen cinayetlerin 'büyük bir kusmının failleri de meç
hul kalmıştır: istanbul Üniversitesi olayları, Ümrani
ye olayları, merhum Hamit Fendoğlu suikasiti, istan
bul Gül'tepe vahşeti, Yarbay Cihangir Erdeniz suikas
ti, Profesör Bedri Karafakıoğlu suikasiti, son cinayet 
ve suikasltllerin kurbanı gazeteci Apdi ipekçi ve is
tanbul eski siyasi polis şefi ligiz Aykuthı'nun katli gi
bi vahim olayların failleri de meçhul kalmıştır. Bir
çok soygunun da failleri meçhuldür. Ankara YIBA 
Çarşısı, Bursa Santral Garajı, Edirne Eğitim Enstitü
sü, Sivas Hükümet Konağı, Merkez Bankası Arşivi 
yangınlarının failleri henüz ve hâlâ bulunamamıştır; 
ne zaman da bulunacağını bu Hükümet iktidarda 
kaldığı müddetçe bilmemiz ve söylememiz mümkün 
değildir.; 

Gaziantep Hapishanesini balsarak 2 gardiyan ve 1 
jandarma erini öldürerek 4 tutukluyu kaçıranlar he
nüz yakalanmış değiı'dir. Muhalefeitçe ve kamuoyunda 
eltlkiii makam ve çevrelerce niiçin bu hâdiselere doğru 
teşhis konulmadığı bu Hükümete hatırlatılınca, Hü-
Ikümet Başkanı her gün Türkiye Radyo Televizyonu
na çıkıp yaptığı beyanlarıyla millet bütünlüğüne dina-
<mk koyan, olayları kışkırtan biri durumuna gelmiştir. 

Sıvaşma, Kahramanmaraş'ta daha birçok yerde 
silah depoları meydana gelmesine göz yumulmuş, si
lah araması yapılmamış, kaçakçılığı da takip etme-
m'îşibir. Memleketimizin sokaklarına, evlerin duvarla
rına, cadde ve meydanlara; «Kurtuluşa kadar savaş», 
«Sıkıyönetim sökmeyecek», «Oliigarşik devleti yıkaca
ğız», «Sıkıyönetim faşizme açılan kapıdır, bu kan 
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denizinde kızıl güneş doğacalktir» gibi slloganların sa
hiplerine ne yapılmıştır Bunların cevabını bu Hü
kümet vermeye mecburdur. 

Arikara^da Tuzluçayır, Çalışkanlar, Gü'ltepe, Kös
tence, Beşltepe, istanbul'da Ümraniye, Alibeyklöy, H-
kirtepa daha birçok yerde «kuritarılmıış bölgeler, kur
tarılmış mahalleler, kurtarılmış kasaba ve köyler, halk: 
mahkemeleri» gilbi maskaralıklar sergilenmiş, olaylar 
meydana getirilmiştir. Sıkıyönetimi takip eden kısa 
bir müddet zarfında hadiseleri önleyemeyen, vurdum
duymaz, aldığı tedbirler yersiz, isabetsiz ve taraflı 
devlet dışı organize zora ve zorbaya teslim olan bu 
Hükümetin, Hükümet olamadığım göstermesi bakı
mından ibret vericidir. Hükümetin içişleri Bakanı is
tifa efimek zorunda kalmış, onu da Milli Savunma Ba
kanının istifası takip eltmlişjtlir. Milli Savunma Baka
nıyla içişleri Bakanlığı gibi iki önemli bakanlığın bo
şalması, herhalde bu Hükümetin başarılı olduğunu 
göstermeyecektir. 

Değerli milletvdkilleri, sıkıyönetimin yürütülmesi 
Hükümet için yeni bir istismar konusu yapılmak is
tenmiş, özel bir kanunla kurulan sıkıyönetim ku
mandanlarına verilen yetkileri Hükümet Başkanı kul
lanmaya kalkmıştır. «Eşgüdüm» gibi eksantrik beyan 
ve ifade ucübeleriyle başvurulan sıkıyönetim sulan
dırılması, yüce Türk Milletini 'rahatsız etmiş, incft-
miştir. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Tam Gün Kanunuyla ordunun hiyerarşisi allak 
bullak olmuş, Silahlı Kuşetlerimizin rahatsızlığı göz
le görülür bir duruma gelmiştir. Bu rahatsızlık, Ge
nelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı tarafın-' 
dan da açığa vurullmuşltur; Hükümet tarafından da 
hâlâ tekzip edilmemiştir. 

Hükümetin bu tutarsız ve yersiz hareketlerinin 
meddahlığının müteahhidi durumundaki TRT de, ya
lan ve yanlış dolu haber programlarıyla Türkiye Cum
huriyeti Devletinle olan güveni sarsmıştır. Türkiye 
Cumhuriyetini bölücü, parçalayıcı ve yok edici hare
ketleri küçük göstermek için karşıt görüşlü kimsele
rin hareketi olarak, efkârı umumiyeyi avutmaya ve 
kandırmaya çalışmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlardan sonra, 
açıkça görmekteyiz ki, bu Hükümet acze düşmüş, gö
revini yerine getirememiş, hâdiselerin seyircisii, bazen 
de teşvikçisi olmuş, gerekli tedbirleri zamanında ala
mayarak Devlet otoritesini zayıflatmıştır. Almış oldu
ğu tedbiıfl'ar önleyici değil, âdeta anarşistleri özendi
rici olmuş, bu tedbirlerin devamını ister mahiyette be
yan ve bildiriler neşredilmiştir. 
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Bu sebeplerle Anayasanın 89 ncu, Millet Mecli
si İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bu Hü
kümet hakkında Gensoru açılmasını talep ediyoruz. 
Yüce Meclisçe bu talebimiz kabul buyurulursa, Tür
kiye'nin acı gerçeklerini gözler önüne sermek ve Dev
letimizin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri ortaya 
koymak, mesullerini tespit etmek mümkün olabile
cekti/, 

Meclîs olarak tarih ve mıillet huzurunda üzerimi
ze düşen görevi yerine getirmiş olmanın huzuru için
de bulünacaik ve mesuliyetten kurtulmuş olacağımızı 
arz eder; Adalet Partisi Grubu ve şahısım adına Yü
ce Heyetinize saygılar sunarım. (AP ve MHP sırala-
rnnldan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Özel. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Grup adına efendim. 

BAŞKAN — Milfliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adıma Sayın Özbaş. Sayın Özbaş, görüşme süreniz 20 
dakikadır; buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; Partim ve Grubum adına he
pinizi hürmetle selamlarım. 

Anarşi konusunda Grubumuzun görüşünü açıklar
ken, şu cihetleri hassaten belirtmek isterim. 

Türkiye'nin bugün en önde gelen problemi, hatta 
tek problemi anarşidir. Anarşi, varlığımızı, birliği
mizi sona erdirmek için son çabalarını göstermekte
dir. Anarşiyi önleyemezsek, burada konuşma hakkı
mızı bile yitiririz. Onun için anarşi konusunda Yüce 
Meclise, bilhassa Hükümetin mesuliyet ve suçluluğu
nu, nevâkısını arz etmekte çok büyük faydalar gör
mekteyim. 

Anarşiyi ortadan kaldırmak için, anarşiye evvela 
.doğru teşhis konulması, ondan sonra da bunun çare
lerinin kanuni yoldan yerine getirilmesi icap eder. 

'Evvela Hükümet, anarşinin kaynağını teşhis et
miş midir, etmemiş midir? Bu cihetin üzerinde tevak
kuf etmek gerekir. Hükümetin, anarşinin kaynağını 
teşhis etmemesi imkânı yoktur. Anarşinin kaynağını 
arttık 7 yaşındaki çocuklar da bilmektedir; fakat Hü
kümet hâlâ anarşinin kaynağını izhar etmemekte ıs
rar etmektedir. Anarşi «ben buradayım» dediği halde 
Hükümet «sen anarşi değilsin» demektedir. Bir has
ta kabul edelim, kan zayi ediyor. Kan vermek icap 
eder. Hükümet «sön çok kanlısın. Biraz daha kanını 
alacağım» diyor. O bakımdan Hükümetin îyiniyetl-
ne inaıimıyoruz. 
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Basını ve mille'ti aldatmak için, Hükümetin anar
şiyi önleme kanunları diye getirdiği kanun teklifleri 
de anarşiyi önleyecek mahiyette değildir. Bir devle
tin temeli haktır, adaHötftir. Bunu esMterirriz «el ad-
lü esasül mülk» diye veciz bir şekilde ifade etmeler
dir. Hükümet bu esaSı, yani mülkün eSaSını tahrip 
'için çalışmaktadır. Efendim, adalet iyi kanun ve iyi 
hâkimle uygulanabilir. Hatta bir Alman atasözü 
var: «îyi kanundan evvel iyi hâkim gerekir» Yani 
kötü kanun yoktur, kötü hâkim vardır. Onun için biz 
eVVela hâkimlerimize sahip olacağız. AbdeistSiiz na
maz kılınmaz. Fakat bizimkiler, aifffedersirtiz gusüMiz 
bile namaz kılıyorlar. Hâkim eline getirilen dosya
ya göre karar verir. Elindeki dosyanın muhtöevıya-
tının dışarısına çıkamaz. Bismillah'sız şeklide kara
kollarda başlanan adalet, karakollarda ikmal edili
yor, hâkimler hüküm tefhimi 'mecburiyetinde bırakılı
yor. Öyle bir karakol ki, eline düşen vatandaşa işken
ce yaparak suçluluğunu zorla ikrar ettiriyor. 'Biz 
anarşiyi önlemek isıttiyorsak evvela vatandaşın kara
kola itimadını kazanacağız. Biz kanunlarımızı, bilhas
sa Usul Kanununu değiştirirken bu ciheti bir tara
fa bırakıp, karakolları daha çok suiistimallere elve
rişli bir vaSat haline getirmeye çalışıyoruz. Onun için, 
Hükümetin getireceği tasarılardan da bizim bir ümi
dimiz yoktur. Yüce Mecliste - tabii Halk Partfflsi dı
şında diyorum - anarşi ile mücadeleyi samimiyetle 
kabul etmeyecek bir tek parlamenter olduğuna inan* 
mıyorum. O bakımdan bu konuda getirilecek samimi 
kanun teklfilerini hepimiz cam gönülden destekleye
ceğiz. Fakat buna fırsat verilmiyor ve anarşiyi ben
zinle biraz daha alevlendirmek içim gerekli tadiller ya
pılmak isteniliyor. 

Kısajbir miisal vereyim; bugün kanunlarımız ta
mamen yasakladığı halde, hazırlık tahMlkatlaınnım giz
li olmaSı kanuntarımızca ısrarla belirtildiği halde, 
Milli İstihbarat Teşkilatına hücum eden bazı gazetele
rin yalan yanlış haberleri bütün mahkemelerimizide 
ilk malzeme olarak kulanıhnakta ve bunların verdlk!-
leri jurnallere göre karakollarda dosyalar hazırlan-
maJktadır. 

Yine -Maraş'tan bir misali vereceğim; Salman 
llıksu ismindeki bir vatandaş Çiçek Sinemasına bom
ba atmak suretiyle Maraş olaylarına sebebiyet verdi, 
dîye daha önce yakalanmış ve tutuklanmıştı. Maraş 
olaylarından sonra bazı gazetelerin tavsiye ve telkin
leriyle olaylara ikinci bir fail arandı ve fail olarak 
Ökkeş Çengel ismindeki bir çocuk yakalandı. Maraş 
Sıkıyönetiminde bir hafta nezarette kaldı, masuniye-
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itini dile getirdi. Bunun üzerine Ankara'dan gelen bir 
ekip, «bu şahıs Ankara'da Bahçelievler olaylarında 
katledilen şahısların katillerinden birisidir, bunu An
kara'da biz Sorguya çekeceğiz», diye Maraş'tan bu 
şahsı alıp Anlkara'ya getirdi ve kendilerine tabi usul
lerle yine gazetelerden duyduğumuza göre, bu şahıs 
Sinema olayında fail olduğunu kabul öttü. 

Maraş olaylarından evvelki1 olaylarda 'işkence gören 
çocuklar 'hakkında 'doktorlar 2 türlü rapor vermişti; 
bu işkence görmüştür, görmemiştir diye. O zaman Cü
neyt Arcayürek Hürriyet'te «2 Raporlu Hükümet» 
diye bir yazı yasmıştı. Şimdi de 2 davalı Hükümet du
rumuna düştük. 

Sayın arkadaşlar, adalete gölge düşürürsek, vatan
daş adaletten korkmaya başlarsa bu işlin sonu gelir. 
Biz çok kere 'tesadüf etltik. İdam hükmünü alan birçok 
Valtandaşlanmız «adalet sağ olsun») diye mahkemele-
re hürmet Ve tazimle eğilir, dışarıya çıkardı. Şimdi 
görüyoruz ki, adi suçlarda bite birtakım vatandaşlar 
mahkemelere karşı yakışıksız hareketlerde bulunu
yorlar. Sebebi: Sebebi biziz. Bu sebebi biz hazırlıyo
ruz. Karakola düşen bir vatandaş 10 tane faili meç
hul suçun kendisi tarafından işlendiğini ikrar ediyor. 
'Elindeki tabanca yoksa, eşinin dostunun temin etltiği 
bir tabanca teslim edilip polis laboratuvaflarında tet
kik ödJlîyor Ve 10 faili meçhul cinayetin bu tabancay
la işlendiğine dair rapor tanzim ediliyor. Gazeteler
de bu şahıslraın resimleri neşredildikten sonra ida, po
lis karakolunda yalancı şahitlere bu şahıslar gösteri
lip, «Tanı bakalım bu suçlu hangisiydi» diye masum 
vatandaş o şahıslara ıtanıtılıyor ve mahkemeye sevk 
edilip mahkûmiyeti temin ediliyor, îşte bu şekilde bir 
adaletle Türkiye'de anarşi önlenemez. Hâkimlerimizin, 
siyasi pencerelerden değil, ilahi adaletin temerküz ye
ri olan mahkemelere gökyüzünden bakar gibi bakma
ları ve parti kaygılarından, haltta ırk ve din kaygısın
dan ari olarak vicdanına göre hüküm vermeleri icap 
eder. !Biz hâkimlere vereceğimiz 600 göstergesini bile 
hâkimlere bir baskı vasıtası olarak tatbik etmek eme
lindeyiz. 

Bugün Türkiye'nin 13 ilinde sıkıyönetim, bazı 
dergilerin, bazı gazetelerin bM-iglimiz ve varlığımız 
aleyhine neşriyat yaptıklarını belirterek bu gazetele
ri kapatırken, vatanın bütün sathına dağılmış olan 
savcılarımızdan hiçbirisi bu gazeteler hakkında her
hangi bir muemele yapmamakta veyahut kapatmayı 
aklına getirmemektedir. Savcılarımız kanunlara değil, 
Bakanın ve Hükümetin gözünün içerisine bakmakta 
Ve «Anlkara'ya nasıl gelebilirim, iyi bir yere nasıl 
nakledilirim»; bunu düşünmektedir. Bugün o kadar 

II . 2 . 1979 O : 1 

suçlu ortada dolaşmaktadır ki, bir savcı makamından 
10 adım uzaklaşsa 10 tane Suçluyu yakalar. Bugün 
sıkıyönetimce yasaklandığı halde Kızılay'da bile slo
ganlar asılıdır. Savcılarımız, maalesef yerlerimden ay
rılmamakta ve «'Eşgüdüm' ün lügalt manasına bile 
sahip çıkmamaktadır. Madem ki, eşgüdümle kendileri 
de bu uahısların resimleri neredildikten sonra da, po-
ğinden istifadeleri gerekir; bunu da yapmamaktadır. 

'Biz grup olarak, parti olarak, haltta insan olarak, 
anarşiye kurban olan tüm vatandaşlarımıza acımak
tayız; çünkü haksız olarak katledilen bir şahsın en
sesine dayanan hepimizin ensesinin kökünde ateşe 
hazırdır, bunun idraki içindeyiz. Birkaç günlük me
rasim, taziye, ölülere karşı vazife yaptığımızı göster
mek ve ölümleri parti çıkarları yahut da hasım parti
lerin suçlanması mevzuu yapmak da bir fayda sağla
maz. Bir insanın katli, bütün beşeriyetin 'katlidir; ma
demki bunu biliyoruz, öyle ise bir kişiye karakolda 
işkence yapılarak masuım bir vatandaşı mahkûm et
mek, bütün vatandaşlara işkence yapmakla eştir. 

Biz anarşiye karşı gelmek istiyorsak, evvela emni
yetimizi bir emniyet yuvası olarak halka kabul ettir
mek mecburiyetindeyiz. 

Güven Partisi tarafından çıkartılan «Atayolu» is
minde bir gazete var, gazete Pol - Der hakkında bazı 
bilgiler verirken, bazı pasajlar almış, bunları Yüce 
Meclise okuyacağım. Bu bölümlerden birisinde «Po
lis henüz uyanmamış, darbe veya ayaklanma yapabi
lecek Ve güce ulaşamamıştır.»! 

Ve diğer bir bölümde ise : «Elbette ki asıl önemli 
olan şey, halkın 'bütün katlan arasında 'propaganda 
ve ajitasyondur. Böylesi bir görev, demokratik kitle 
örgütlerinde ancak devrimcilerin öncülüğüyle başa
rılabilir, denilmektedir. 

(Sayın üyeler, işte bu şekilde memleketin temeline 
dinamit koyan bir örgüt, maalesef Hükümet tarafın
dan kapatılamamaktadır. Sıkıyönetimin faaliyet saha
sı dışında bunlar istedikleri şekilde çalişmalfcta ve is
tedikleri -beyanları verebilmektedir. 

'Dünkü Cumhuriyet Gazetesinde ilginç bir yazı 
var. «Ordu ilimizde üç polisin tutuklanmasından son
ra Emniyet Müdürü, Ankara'da bir kez ben bile kara
kolda dayak yedim», dedi. Emniyet müdürünü bile 
karakola düştükten Sonra Türkiye'de dayaktan kur
tarma imkânımız yok. (İMHP sıralarından alkışlar) 

'Eğer biz anarşiyle mücadele edeceksek, bu anar
şistlerin faaliyetine son vermeliyiz. Kahramanmaraş' 
•ta Hükümet Baştabibi ve Hastane (Müdürü Doktor 
Çetin 'Diiker'in şöyle bir beyanı var, bunu Sayın îçiŞ-
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leri Balkanına da söylemiş, kendisinden duyduğuıma 
göre. Maraşta yaralılar hastaneye toplanıp kan ih
tiyacı duyulduğu zaman anons yapılmış, «kana İh
tiyacımız var, falan gruptan kam olan vatandaşlar ge
lebilir» diye. 2 delikanlı kan vermek için hastaneye 
koşarken bizzat polis tarafından katledilmiştir arka
daşlar 

«Maraş olayları», gazetelerin yazdığı gibi olaylar 
değildir. Maraş olayları ıbir isyan olayıdır. Maraş'ı da 
«(Kurtarılmış iller»* arasına katma olayıdır. İsyan ola
yı Hükümet kuvvetleri tarafından bastırılırken, katle
dilmiş evlatların babalarının yaihut da katledilen ba
balarına, evlatların karıştığı bir harekettir. 

İşte, yarın bu hareketler kamuoyuna açıklanacak-
sa da, maalesef yetkililerimiz Anayasanın 132 mei 
maddesini ihlal ederek, mahkemelerin gizliliğine göl
ge düşürmek suretiyle, suçlu tarif ve hedef göstermek 
suretiyle, hatta hedef olarak aziz Türk milletini gös
termek suretiyle ihbar ve iftiralarda bulunmuşlar ve 
Maraştaki olayların bir soykırım olduğunu söylemaş-
lerdif. 

Maraş'ta komünist ve bölücü olmayan vatandaşlar
dan malvzer kurşunu İle yaralanan 200 kişidir, fakat 
bunun 30'u ölmüştür. Bölücülerden ölenlerin adedi 
ise 65'tir. Ölüm kastı ile yaralanan bir şahsın ölme
mesi yaihut adedinin az oluşu, bir kitlenin suçlanması 
için bir sebep olamaz. 

işte, devletini milletini düşünmeyen, belki de bu
na aklı ermeyenlerin yahut da bunu kasten yapanla
rın oyunlarını mlillet olarak meydana çıkarmak mec
buriyetindeyiz. Yüce Parlamento bu işte önayaklık 
vazifesini yapmaktadır, fakat bunu sonuna kadar sür
dürmelidir. Maraş olayları tam manası ile dünyaya 
ve Türkiye'ye anlatıldığı gün işin gerçek yüzü ile biz 
de iftihar edeceğiz. 

Gazetelerde üç havadis var, bunu da «faşistler, 
bir vatandaşımızı direğe dizmek suretiyle yaktılar, öl
dürdüler» dediler. Otopsi raporuna göre bu vatan
daş olaylardan bir gün önce elektrik direğinde cere
yan çarpmak suretiyle düşüp ölen bir vatandaştı. 

Maraş'ta «Anasının karnından çıkarılıp öldürü
len yavru» diye gösterilen çocuk da, yaralı bir anne
nin karnından belki yaşar ümidi ile operasyon sonun
da çıkarılan ve yaşayamayan bir yavrudur. 

Maraş'ta «Faşistler tarafından tahrip edilen amme 
binası» diye gösterilen eski belediye binası, belediye 
tarafından yola kalbedilen ve para verilmek suretiy
le yıktırılan bir binadır. 

İşte, gazetecilerimiz hiçbir mesuliyet hissi duyma
dan, memleketimizin temeline dinamit atarken, sav
cılarımız, «Milliyetçi Hareket Partisi Anayasayı ih
lal mi etti, bunu kapatalım mı» diye harekete geçe
ceklerine, bunları görsünler, vazifelerini yapsınlar; 
vatanın tahribine yönelen hareketler, bunlardır. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Vay vay.. Sen faşist
lerin sözcüsü müsün? 

BAŞKAN — Sayın Özbaş, 1 dakikanız kaldı efen
dim. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Son 
bir izlenim. Gene Maraş'ta Sıkıyönetim ilan edilince 
Maraşlı bayram yaptı. Bilirsiniz, Sıkıyönetim vatan
daşı sıkar, sivilleri sıkar, fakat bu Hükümet boğu yö
netimi getirdi Maraş'a. Sıkıyönetim değil, boğu yö
netimi. Boğulmaktan sıkılmaya geçince Maraş'lılar 
bayram yaptılar. Karakollardan kurtulup da kışlaya 
gönderilince tutuklular, bayrak yerine gider gibi git
tiler. tşte biz memlekette anarşiyi önlemek istiyorsak, 
memleketteki bu boğucu düzeni ortadan kaldırma
lıyız; bunun için gerekli kanunları getirmeliyiz. Bir 
kanuna birkaç maddelik ek yapılmış, yahut birkaç 
madde çıkarılmış; bunlar bir şey ifade etmez. 

Evet, bugün kanunlarımızın birçoğunun baştan 
aşağıya değişti'irlmtesi lazımdır. Fakat biz işimize ge
len maddeleri, işimize gelecek şekilde tadil peşinde
yiz. 

Bu bakımdan Hükümette iyi niyet görmemekte
yiz; Hükümeti suçlu görmekteyiz. Memleketin kurtu
luşu yönünden bu Hükümetin, - hatta biraz hakikati 
ifade ettiği için İçişleri Bakanlığından uzaklaştırılan 
Sayın Özaydınlı'nın da durumunu nazarı itibara ala
rak - hesap vermesi için biz Grup olarak, Adalet Par
tisi sayın milletvekilleri tarafından verilmiş olan Gen
soru önergesine «evet» diyeceğiz. 

Bütün Meclisi hürmetlerimle selamlarım. (MHP 
ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın İs

met Atalay. Görüşme süreniz 20. dakikadır Sayın Ata-
lay, buyurunuz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkanlığa 
tecavüz eden adam. 

CHP GRUBU ADINA İSMET ATALAY (Kars) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; (AP sırala
rından «Riyaset Divanının, Başkanın üzerine yürüdü
nüz» sesleri, gürültüler) 

Sayın Başkanım, bu şekilde devam ederlerse... 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen müzake

relerde sükûneti temin edelim. Evet... 
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İSMET ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 arka
daşı tarafından Anayasanın 89 neu maddesi uyarınca 
verilen Gensoru nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun görüşlerini arz edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; muhalefet partileri 
uzun bir süreden beri Mecliste engelleme yöntemle
rini kullanmaktadırlar. Hiç kuşkusuz, Meclisi çalış
tırmamanın zararını milletçe çekiyoruz. Milletvekil
leri, Parlamento olarak göreviniz hem kanun, hem 
de denetim yapmaktır, dengeli bir biçimde Meclisi 
her fonksiyonu ile çalıştırmaktır. Oysa şu anda gö
rüştüğümüz Gensoru önergesi, Gensorunun özüne, 
amacına uygun bir düşünceyle verilmemiştir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Neye göre veril
miş? 

İSMET ATALAY (Devamla) — Salt Meclis ça
lışmalarını iktidarın, Hükümetin kanun, tasarı ve tek-
liflerüni görüşme istemlerini akamete uğratmak için 
verilmiştir. Böyle olunca, Gensorunun ciddiyeti kal
mıyor. 

Arkadaşlar, düşününüz muhalefet partileri yakla
şık bir yıl içerisinde 44 Gensoru önergesi; şimdi al
dığım bir halbere göre 4 tane daha verilmiş, 48 Gen
soru önergesi verecekler, sonra bir kısmını geri ala
caklar, sonra yine verecekler... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 106 tane vereceğiz. 
İSMET ATALAY (Devamla) — Yalnız bir hafta 

içerisinde 17 Gensoru önergesi birden tekrar verile
cek; kendi Gensorunuzu görüşmek... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay bir da
kikanızı rica edeyim. Konumuz olan Gensoru üzerin
de görüşmenizi rica edeceğim, buyurunuz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sadede gel. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Başkanlık kürsü

süne yürümüş adamdır o. 
İSMET ATALAY (Devamla) — Anlayamadım 

Sayın (Başkanım. 
BAŞKAN — Görüşülmekte olan Gensoru üzerin

de Cumhuriyet Halk Partisi Grulbu adına .görüşlerinizi 
rica edeceğim. 

İSMET ATALAY (Devamla) — Sayın Başkanım, 
Gensorunun veriliş amacını söylüyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Anarşinin başıdır 

o. Sayın Hükümet bunu, onun temsilcisi olarak çı
karmış buraya. 

İSMET ATALAY (Devamla) — Yalnız bir hafta 
içerisinde birden 17 Gensoru önergesi verilecek, 
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kendi Gensorunuzu görüşmek için dahi Meclis top
lantılarına katılmayacaksınız, iktidar olarak biz ço
ğunluğu sağladığımız zaman, konuşmak için lütfen 
Meclise geleceksiniz. Şimdi bu Gensorularda ciddiyet 
aramak mümkün mü? 

Bu Gensoruları gerçekten amacına uygun olarak 
verilmiş diye kabul etmek mümkün mü? (AP sırala
rından gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, te
cavüz ettiği makama karşı konuşmak olur mu? (AP 
sıralarından gürültüler) 

İSMET ATALAY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Sayın Demirel... 

BAŞKAN — Sayın üyeler... Bir dakika Sayın Ata
lay. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Senin 
hakkın yok burada konuşmaya. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci lütfen... (AP sıraların
dan gürültüler) 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, dün 
Meclis kürsüsüne yürüyen, Meclis Başkanını dövme
ye teşebbüs eden Senato Başkanının yeğeni İsmet 
Atalay'ın bu kürsüde konuşmaya hakkı var mıdır? 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, burada her milletve
kilinin konuşma hakkı vardır. Sayın Atalay Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına söz talep etmiştir. Her 
milletvekilinin bu kürsüden rahatça konuşmasını te
min etmsk Başkanlığın görevidir. Onun için sükûnet 
rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Atalay. 
İSMET ATALAY (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Sayın Demirel iktidarda iken «Bulun 22i6'yı, 
hükümeti düşürün» diyordu. Şimdi de «Bulun 226'yı 
Meclisi açın» diyor. (AP sıralarından gürültüler) Biz 
Sayın Demirel'in bu sözlerini yerine getirdiğimizi be
lirtmek isteriz. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Mecbur 
muyuz seni dinlemeye? 

İSMET ATALAY (Devamla) — Her zaman 226' 
yi bulup Meclisi çalıştıracağız. Hem yasaları görüşe
ceğiz, hem de kendilerinin verdiği, fakat katılmadık
ları denetim önergeleriyle denetleyeceğiz. Böylece 
Millet Meclisine Anayasal görevini yaptıracağız. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — 226 olmaz
sa yumrukla yapacaksınız. 

İSMET ATALAY (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, bakınız bir şey daha söyleyeyim : Geçenlerde 
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bir Gensorunuzu görüştük. 226 ile Meclis bunu reddet
ti. Demek ki, Hükümet ayaktadır; Meclisin salt ço
ğunluğunun desteğine sahiptir. Güvenoyu devam et
mektedir. Başka ne istiyorsunuz? 

Gensoruları görüşmek için 4 gündür arka arkaya, 
saat 15.00 ile 19.00 arasında bize her gün Gensoru 
görüştüreceksiniz, her gün bunun hesabını, Meclise 
siz katılmadığınız için biz gelerek, 226 ile 229 kişiyi 
burada bularak biz vereceğiz, İşte Anayasaya göre 
bu, güvenoyu sayısıdır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 226'yı bulacaksınız. 

İSMET ATALAY (Devamla) — Artık vazgeçin 
bu engelleme yönteminden; gelin kanun yapalım, di
yeceğiz. 

Siz hâlâ Gensorularla Meclis gündemini kapatmak 
gayretlerini sürdüreceksiniz. (AP sıralarından gürül
tüler) Muhalefet partilerine bir daha hatırlatıyorum : 
Bu yol yanlıştır. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Dün Baş
kanlık kürsüsüne niye saldırdın? 

İSMET ATALAY (Devamla) — Şükür ki Meclis 
iradesi Meclis gündemini bu kapatmanın karşısında, 
gece de çalışarak.. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

İSMET ATALAY (Devamla) — Buyurun Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Konuştuğumuz konuyu tekrar oku
yayım isterseniz. (AP sıralarından «anlamaz» sesleri, 
gürültüler) 

(Konuştuğumuz konu Gensoru üzerindedir. Lüt
fen, sataşmalara meydan veriyorsunuz. Gensoruya 
konu olan konu üzerindeki parti görüşünü belirtin 
lütfen. (AP sıralarından gürültüler) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Konuya ilişkin ko
nuşuyor Sayın Başkan. 

İSMET ATALAY (Devamla) — Konuya geliyo
rum efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, şimdi görüş
tüğümüz Gensoru da diğerleri gibi bir engelleme Gen
sorusudur. (AP sıralarından gürültüler) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, size de saldırırsa sizi de koruyacağız, merak et
meyin. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen oturunuz. 
İSMET ATALAY (Devamla) — Buna rağmen, 

içeriğindeki iddiaları elbetteki cevaplandırmaktan ve 
değerlendirmekten kaçmayacağız. 
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ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan, size de saldırırsa burada sizi de 
koruyacağız. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Sarıoğlu... 
İSMET ATALAY (Devamla) — Bu Hükümet zor 

ve çetin koşulların hükümeti olarak İşbaşına geîdis 
Ülkede anarşi vardı, tedhiş vardı. (AP sıralarından 
gürültüler) Büyük ölçüde bazı kurumlar dejenerasyo
na uğratılmıştı. Bireysel ve toplumsal güven duygusu 
büyük ölçüde yara almıştı. Devlet, kendi içinde par
tisel farklılaşmanın, birbirine karşı amansız ıstırabı
nı yaşıyordu. (AP sıralarından gürültüler) Ölümler 
oluyordu. Gençler farklı kamplarda birbiriyle kardeş
lik ve barış içinde yaşamak şöyle dursun, birbirini 
öldürme hırsına itilmişlerdi. (AP sıralarından gürül
tüler) Devletin kanun hâkimiyeti sarsılmıştı. Hükü
met kanadı altında korunan; beslenen, yönetilen bel
li amaçlı tahripkâr, kan döken kadrolar yaratılmıştı. 

Arkadaşlar, demokrasimizin ve yönetimimizin bu
nalımdan geçtiği, had safhaya vardığı en tehlikeli do
ruk noktasında Meclis iradesiyle bu Hükümet göreve 
gelmiştir. 

Sayın arkadaşlar, «Bu Hükümet anarşiyi durdur
muş (AP sıraalrından «Ooo bravo» sesleri, alkışlar), 
şiddet olaylarını önlemiştir» diye bir iddiada bulunmu
yoruz. «Olayları önlemiştir» diye bir iddiada bulun
muyoruz. Bir kere temelde bu sorunları çözemedik
ten sonra, dünden devam eden olayları bugün hemen 
ortadan kaldırmak, durdurmak elbette ki mümkün 
oeğildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1 200 ölü, 1 200. 
İSMET ATALAY (Devamla) — Ancak bu Hü

kümet meselelerin üzerine ciddiyetle gitmeyi, hiçbir 
vurucu güce arka çıkmamayı, ister sağdan ve ister
se soldan gelsin, her türlü yasa dışı davranışlara, ey
leme, silahlı saldırılara amansızca karşı olduğunu 
göstermiştir. Tahrip edilen bazı kurumları, kolluk 
güçlerini yeniden düzenlemek, yasa olgusuna sahip 
bir noktaya getirmek için çaba sarf etmektedir. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, dün 
kürsüye yürüyen bu arkadaş bugün anarşiden nasıl 
bahseder? Anarşiyi Meclis kürsüsüne getirdi. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, rica edeceğim efen
dim. Sayın Ekinci lütfen dinleyin. (AP ve CHP mil
letvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar) 

VELİ YILDIZ (İçel) — Ulan erkeksen Ormancı
lar Kongresine git. (Artvin Milletvekili Hasan Ekinci 
ile İçel Milletvekili arasında karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, lütfen... Sayın Yıldız, 
eğer oturumun kapanmasını istemiyorsanız lütfen otu-
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runuz. (AP ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar) | 
Sayın Hun... Sayın idareci Üyeler... Oturumun ka
panmasını istemiyorsanız lütfen oturunuz. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Baş anarşist bu, 
Senato Başkanının da yeğeni. Halk Partisinde başka 
hatip yok muydu bu anarşist geldi çıktı kürsüye? 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz sayın üyeler. Sa
yın Sarıoğlu, lütfen oturunuz. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Başka adam bula
madınız mı? 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sana mı soraca
ğız, keçi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler lütfen oturunuz. 
Devam ediniz Sayın Atalay. 

ÎSMET ATALAY (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, demokrasimizi sağlam temeller üzerinde hep 
beralber güçlendirmek zorundayız. Demokrasilerde 
el'betteki muhalefetin de yeri vardır, hakları vardır; 
arna bir şeye özen göstermek durumundayız. Muha
lefet yaparken, kavramları olduğundan başka gös
termek, yıkıcılığı teşvik ötmek «benim gibi düşünmü
yor» dîye her şeye bir damga vurmak sağlıklı bir de
mokrasiye yol açmaz; aksine toplum katlarını sert-
leş'tirir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Gen
soru üzerinde konuşsun. 

ÎSMET ATALAY (Devamla) — ... Partileri bir
birine saldırgan üsluplarla vuruşturur. Bundan ülke 
zıarar görür, ulus zarar görür. Gensoruculann bu yol
dan süratle vazgeçmelerini diliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize otu
runuz. 

İSMET ATALAY (Devamla) — Her gün bu ül
kede «Hükümet gidiyor, yıkılıyor» havasını vermek 
yanlıştır. Çünkü görüyorsunuz, bu Hükümet Meclisin 
güvenine layık olmuştur. Her Gensoru sonunda bunu 
sayı olarak hepimiz görmekteyiz. Bu yoldan muha
lefet vazgeçmeli, ülkerim sorunlarının çözülmesi için 
yardımcı olmalıdır. 

Tüm bu nedenlerle bir kez daha bu Gensoruyu 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak reddediyoruz. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Hükümet adına... 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, has

sasiyetimizi takdir buyurun. Yüce Makama hakaret 
eden ve kürsüye yürüyen bir kişinin bu kürsüde ko
nuşmasına tahammülsüzlüğümüz bundandır. Bugün 
başka arkadaşlarını konuştursalardı daha rahat din
leme imkânı olabilirdi. 

BAŞKAN — Efendim, her üyenin Millet Meclisi 
kürsüsünde konuşma hakkı vardır. O hak ancak ken
dileri tarafından kullanılmadığı veyahut grupları ta
rafından kullanılmadığı takdirde kullanılmaz. Baş
kanlık olarak yapacağımız bir şey yoktur. Üye ko
nuşma hakkına haizdir. 

Teşekkür ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın 'Başkan, Cum

huriyet Halk Partisi Grup sözcüsü Gensoru üzerinde 
hiçbir şey söylememiştir, sadece demagoji yapmıştır. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın İçişleri Ba
kanı, buyurunuz Sayın Bakan. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Bakan, görüşme süreniz 20 dakikadır, bu
yurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Sayın milletvekilleri, 
bu konudaki görüşmelerde konuşan arkadaşlarımızın 
söylediklerini dikkatle dinledim. Bazı konularda yan
lış anlamalara meydan vermemek için cevap sunma
ya çalışacağım. Ancak, bu cevap verişte özen göste
receğim konu şudur : «Sizin zamanınızda böyle idi, 
bizim zamanımızda böyle» gibi bir diyalogu başlat
mak istemiyorum. Yalnız bazı yanlış anlamaları or
tadan kaldırmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bir değerli arkadaşımız «Sı
kıyönetimden önce Milli Güvenlik Kurulunun tavsi
ye karan da alınmadı, bu da anarşiye bir sebep olu
yor» dediler. Anayasamızın 124 ncü maddesi dikkat
le okunduğunda böyle bir zorunluluk yoktur; olma
dığı görülecektir. 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — Sayın Başkan, sıkı
yönetimde alınmayacak da ne zaman alınacaktır? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Bunu takdirlerinize sunuyorum. Ana
yasamız mutlaka alınacaktır, diye bir kural getirme
miştir. 

Yine arkadaşımız, «Bu Hükümet anarşiye, terö
re karşı o kadar lakayıt ki, anarşiyi önleme paketi 
olarak sunulan yasaları izlemiyor, onları geri alıyor, 
onları yürütmüyor» dendi. Bunu diğer arkadaşları
mızdan da söyleyenler oHu. 

Bendeniz ıBakan olduktan sonra, o paketle ilgili 
çalışmaları yapmak için, bir kez mehil istediğim doğ
rudur. Bu kusur bana aittir, benim şahsıma aittir; 
ama bundan 10 gün önce çalışmaları bitirdik, o pa
keti komisyona^ yine sunduk. Amacımız, mümkün ol
duğu kadar, amacını sağlayacak biçimde olması idi. 
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Yani, anarşiyi önleme paketi diyorsak, buna müm
kün olduğu ölçüde hizmet edecek nitelikte hazırlan
masını sağlamak idi. 

Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar : 
Yasalarla, sırf yasal kurallarla anarşinin önleneceği
ni sanmak bilmiyorum doğru olur mu? Çok egzejere 
bir misal vermek gerekirse, «Anarşi yasaktır» diye 
bir maddelik bir kanun çıkarırız, olur biter mi aca
ba? Şunu söylemek istiyorum : Bunları çıkaralım, 
getirelim; ama kitaplar üzerindeki kurallar bir olayı 
önlemeye tek basma yetmez. Bunları çıkaracağız, hu
zurunuza getireceğiz; ama gerçekten terörün silahlı 
eylemin, silahlı çatışmanın önlenmesini istiyorsak, o 
yasaların çıkarılmasından sonra da işbirliğimizi sür
dürmek zorundayız, bütün demokratik kurumlar ola
rak. 

Değerli arkadaşlarım, Kahramanmaraş olayları 
üzerinde çok duruldu. Anayasamız, görüşülmekte 
olan ıbir dava ile ilgili konunun Meclislerde görüşme 
konusu yapılamayacağını, soru konusu yapılamaya
cağını amirdir. 

Kahramanmaraş olayları, sıkıyönetim mahkemele
rinin yargı konusudur. Buraya getirip görüşmemiz, 
Anayasanın bu amir hükmü karşısında mümkün de
ğildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Başbakanın beyanı 
ne oluyor Sayın Bakan? 

İÇİŞLER t BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Buna rağmen, bazı meseleleri getirip 
söylersek, hem gizliliğe riayet edilmiyor, gizli bazı 
evraklar açıklanıyor diye şikâyet etmeke hakkımız ol
maz, hem de yargıdan şikâyete hakkımız olmaz. 
Çünkü, Yüce Meclislerde görüşme, ne denirse den
sin, yargı organlarına belli bir istikamette etki ede
bilir, yön verebilir. Hür adalete ulaşmak istiyorsak, 
yargının rahat çalışmasını istiyorsak, yargının elinde
ki 'bir dosyayı buraya getirip, tartışmamalıyız. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Valilere de 
onu söylemen gerekir; Gaziantep Valisine de. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; bunu tartıştığı
mız zaman !bazı yanlışlar olabilir. 

Arkadaşlarımızdan biri, «iyi adalet, iyi hâkim ile, 
iyi savcı ile sağlanır» dedi, yani görevini iyi yapan 
anlamında alıyorum. Kuşkusuz öyledir, öyledir ama, 
bu hâkimler - affedersiniz - burada abdestiz namaz 
kılar, yahut şöyle namaz kılar, bu savcılar da böyle 
yapar denir ise ve hatta gidip savcı tokatlanmaya 
kalkılır ise, sonra da adaletten şikâyet etmeye hak
kımız olmaz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Senin de oğlun 
tutuklamaydı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — O erke, yargı erkine ne sözle, ne de 
sair şekilde saldırmaya kalkmamaya özen gösteril
melidir arkadaşlarımız ki; onu eleştirmeye bir ölçüde 
hakları olabilsin. Ne demek istediğimi daha detaylı 
söylemek istemiyorum. 

Arkadaşımız, mesela çıktı dediler ki; 200 tane şu 
tür silahla yaralanan vardır, öyleyse bu ne demektir; 
falanlar o tür silah kullandı, bu taraftakileri yarala
dı, ama bir Ibaşka şey daha demek olabilir, tartışma
yı açarsak. Kahramanmaraş'ta askeri birlikler tonla 
ifade edilebilecek sayıda mermi kullanmışlardır ha
vaya sıkmak suretiyle, sonra ayaklara sıkmışlardır; 
bunlar öldürücü nitelikte yaralar değildir, bunları 
alanlar gerçekten hafif yaralarla atlatmışlardır. Ordu 
kimlerin üzerine İslah sıkmıştır, saldırganların üzeri
ne sıkmıştır. Bu o anlama da gelir mi? Düşünmek, 
tartışmak lazım. Bunu en iyisi biz burada tartışma
yalım değerli arkadaşlarımız, bunu yargı tartışsın, mah
keme tartışsın. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten anarşiyi, gerçek
ten terörü, gerçekten silahlı eylemciyi önlemek isti
yorsak; gerçekten bu olayların önüne geçmek isti
yorsak; izm veriniz, bunu başka amaçlarımız için kul
lanmayalım. 

Ben İçişleri Bakanı olarak, bütün arkadaşlarımın 
takdir edecekleri gibi, son derece sıkıntılı bir durum
dayım. Buraya ıbu konuları getirdiğinizde, bana akıl 
verecek, bana ışık tutacak şeyler söyleyiniz. (CHP, 
MHP, MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gündeme alınması
nı kabul edin, görüşelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, görüşmelerden, çok özür di
lerim, bana ışık tutacak şeyler söylemediler burada 
konuşan arkadaşlarım. Hep eski plakları çaldınız, ol
madı onlarla, yıllardır onları söylüyoruz hepimiz, ol
madı biliyorsunuz, olmadı, o plaklarda yok çaresi. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, birtakım Meclis en
gellemeleri için ıbu konuyu kullanır isek, bu konu öne
mini yitirir. Anarşi konusu Mecliste bir kere daha 
reddedilir. Anarşi gene geldi, falan şunu şunu, filan da 
bunu bunu söyledi, gene görüşülmedi; görüşüldü red
dedildi, bir daha geldi. Haftada 8 öğün getirirsek, 
bir şeyi hallederiz : Anarşi önemini yitirir, ulus gün
deminde anarşi önemini yitirir, anarşist bundan ya
rarlanır. «Artık bu mesele değilmiş, her gün konuşu -
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yorlar, bir şey de çıkmıyor» denir. Buna müsaade et
memek lazım, gerçekten anarşiyi önlemek istiyorsak, 
gerçekten anarşiye karşı oturup, düşünüp, aklımızla, 
beynimizle karşı çıkmak istiyorsak, bunu lütfen laf 
kalabalığına boğmayalım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Zaten lafla peynir 
gemisi yürümez. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Bunu önemli şekilde ele alalım. 

Değerli arkadaşlarım, önergede de bir deyim var, 
bizim üzerinde durduğumuz odur. Organize suçtan 
bahsediliyor. Biz de olayların örgütler tarafından 
planlandığını, örgütlerin ürünü olduğunu kabul edi
yoruz. 

YUSUF CEMAL ÖZKAN (Eskişehir) — POL -
DER, TÖB - DER. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, olabilir, birçok örgütler var. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, iki tane söyleyebiliriz, 
bu ikisi planlıyor diyebilirim. Bu, politize bir değer
lendirme olur. Bir başka İki tane söyleyeibilirim, bun
lardır diyebilirim, bu da çok politize bir değerlendir
me olur. Bu, ibir tartışm'aya araç olabilir, tartışmada 
kullanılabilir, ama bununla doğruya ulaşılmaz. Doğ
rusunu bulalım. Hangi örgütler suç üretiyor, suç plan
lıyor, örgütlü suç üretiyorlar, onların üzerine gide
lim. 

Siz, «sadece şu 2'sidir, yahut 4'üdür, 5'idir» diye 
onları söyleyin, ötesine karışmayın; bu olmaz değerli 
arkadaşlarım, olmadığını hepimiz biliyoruz. 

'Bütün suç örgütlerini saptamak, yöntemlerini sap
tamak, üzerine. gitmek zorundayız; aksi mümkün 
değil. Şimdi biz, meseleyi böyle değerlendiriyor ve 
üzerine böyle gitmek gerektiğine inanıyoruz, öner
gede de böyle ibir işaret bulunmasına sevindim. Çün
kü, ibu ıbakış açısı Türkiye için çok eski değildir, em
niyet kuvvetleri örgütümüz için çok eski değildir, gü
venlik kavramımız için çok eski değildir, yeni bir 
kavram, yeni 'bir yaklaşım tarzıdır. Bunu oluşturup 
geliştirmekte sizlerin de yardımcı olacağınızı anlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, silahlı eylem Türk Demok
rasisine yöneliktir. Türk demokrasisine yönelik oldu
ğunun çok güçlü göstergeleri vardır. Olayları gözü
müzün önüne getirirsek, Türk demokrasisini oluştu
ran kurumlara yönelik olduğunu görürüz. 

O kişiler hep birer üniversite gibi, 'basın gibi, yar
gı gibi demokrasimizi oluşturan kurumu temsil eder 
nitelikte kişilerdir. Öyleyse demokrasimize ve onu 

oluşturan kurumlara yönelik bu eylemleri hafife ala
mayız. Onların üzerine politize olmamış bir mantık
la ve değerlendirmeyle gitmek zorundayız. 

Bu konuyu burada yine - yanılıyorsam özür dile
rim - birtakım engellemeler için sık sık kürsüye ge
tirir isek, önemini yitirtir isek bundan Türk demok
rasisi zarar görür, şu parti bu parti değil, hiçbirimiz 
bundan kendimizi kurtaramayız, demokrasimizi kur
taranlayız. 

Demokraside müesseselerden her ıbiri diğeriyle 
son derece etkileşim ve iletişim içindedir. Birini ya
ralarsanız, demokrasinin tamamının işlevi sağlıksız
lık kazanır. 

Bu açıdan izin verin. Bunu, bu tür iyi hazırlan
mamış ve önemiyle oranlı olmayan (biçimde ele al
mayalım; gerçekten terörü önleyecek, sağlıklı düşün
celer oluşturacak, üretecek İbir ortamda ele alalım. 

Bu düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. 

Takdir sizin efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bakanlar Kurulu hakkındaki Gensoru önergesinin 

gündeme alınıp alınmaması üzerinde konuşmalar ta
mamlanmıştır. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
konusunu oylarınıza sunacağım. 

Bir açık oylama istemi vardır, önergeyi okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 

konusundaki oylamanın ad okunmak suretiyle açık 
oylamaya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Sakarya 
Güngör Hun 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Bursa 
Özer Yılmaz 

Niğde 
Hüseyin Çelik 

Antalya 
Galip Kaya 

Bilecik 
Cem alettin Köklü 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Afyonkarahisar 
Mehmet Özutku 

Manisa 
Sümer Oral 

Samsun 
S. Orhan Uluçay 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Bursa 
Ali Elverdi 

Erzincan 
Timuçin Turan 

İçel 
Fevzi Arıcı 
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BAŞKAN — Önce açık oy isteminde bulunanla
rın... 

GALİP KAYA (Antalya) — Sayın Başkan, açık 
oy önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Açık oy istem önergesini geri alı
yorsunuz? 

GALİP KAYA (Antalya) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin gündeme alınması reddedilmiştir. 

Gündemimizdeki diğer Gensoru önergesine geçi
yoruz. 

3. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/34) 

(l) 
BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref

oğlu ve 9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk 
kültürünü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Ba
kanı Ahmet Taner Kışlalı hakkında, Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergeyi oku
tuyorum. 

Özettir : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kültür Bakanlığı sorumluluğunu taşıyan Ahmet Ta

ner Kışlalı, menfi tutum ve icraatı ile milli kültürü
müze en büyük darbeyi vurmuştur. Milli kültür var
lığını, Ahmet Taner Kışlalı «evrenselliğe» dönüştür
mek için üstün bir gayret sarf etmektedir. 

Kültür, bir millete şahsiyetini veren, onun benliği
ni meydana getiren, diğer milletlerle arasındaki farkı 
tayin ve tespit eden maddi ve manevi varlık ve değer
lerin bütünüdür. Milletler, milli kültürle yetişmiş ne
sillerin gayret ve çalışmalarıyla çağdaş medeniyet se
viyesine erişebilirler. Gerçek bu iken, Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı, milli kültürümüzü yok etmek, 
bu mefkureyi inkâr etmek cesaretini göstermekte, Bü
yük Türk Milletine evrensel görüşün kabulünü reva 
görmektedir. 

(/) 11/34 esas numaralı Gensoru önergesinin tam 
metni 1 . 2 . 1979 tarihli 43 ncü Birleşim tutanağına 
eklidir. 

Bugüne kadar Ahmet Taner Kışlalı milli varlığı
mızı ve milli değerlerimizi imha etmek için ustaca 
ve sessizce gerekli gayreti sarf etmektedir. 

Kütphanelere milliyetçi kitapların girmesi, Kültür 
Bakanlığının 26 . 7 . 1978 gün ve 16358 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmış olan «Kültür Bakanlığı Kitap 
ve Süreli Yayınlan Seçme Kurulu Yönetmeliği» ile 
önlenmiştir. 

Demirel Hükümeti zamanında, 10 . 6 . 1975 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 4 ncü mad
desinde; kurul : 

a) Milletimizin bütün fertlerine Atatürk Devrim
lerine ve Anayasanın başlangıcında belirtilmiş bulu
nan Türk milliyetçiliğine bağlı, kaderde, tasada, kı
vançta ortak, bölünmez bir bütün halinde bilinçlen
diren rejimimiz. 

b) Aleyhinde terkimler ihtiva etmeyen, milli kül
türümüzün temel eserlerinin bugünkü nesillere tanı
tılmasına yardımcı olan, ... «Eserleri satın almak üze
re seçer,» Hükmü tamamen kaldırılmıştır. Yeni yö
netmelikte 4 ncü madde şöyledir. «Türk toplumunun 
bilgi, görgü, kültür ve sanat beğenisini geliştirici ör
gün ve yaygın eğitimi destekleyen, ekonomik toplum
sal ve kültürel kalkınmamıza katkıda bulunan, çağ
daş uygarlığın akılcı ve yaratıcı, bilimsel görüşünü 
yansıtan» yayınları, satın alınmak ve abone olmak 
üzere seçer.» 

Böylece sözkonusu yönetmeliğin 4 ncü maddesin
deki, kütüphanelerimize milliyetçi eserlerin alınması 
ile ilgili fıkralar çıkartılmıştır. 

Kültür Bakanı, Milli Kütüphaneyi evrensel gö
rüşüne uygun hale getirmek için, Milli Kütüphane 
Genel Müdürlük kadrosunu iptal etmiş, Milli Kütüp
hane Müdürlüğüne dönüştürmüştür. Bu müdürlüğe 
tamamen sol eğilimli kişileri tayin ederek, doğrudan 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlamıştır. Mak
sat açıktır. 

Milli Kültür Dergisi yayınına son vermiş, Ulusal 
Kültür Dergisini yayınlamıştır. 

Kültür Bakanlığına bağlı tiyatrolar (Devlet Tiyat
roları) 1978 - 1979 tiyatro sezonunda, milli kültürü
müze hizmetten uzak 14 oyunla perdelerini açtı. Ah
met Taner Kışlalı, kendi deyimi ile «Bakanlık ile kül
tür sanat çevreleri arasındaki ilişkileri düzenleyip, iş
birliği oranını yükseltmek, geleceğe dönük genel plan
lama ve örgütleşmelere yardımcı olmak amacıyla yük
sek kültür kurulu oluşturmuştur.» 

Bu -Kurulun üyeleri milli kültürümüzü evrenselleştire-
cek, aşırı sol görüşe sahip kişilerdir. 
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Kültür Bakanı Bakanlığında milli kültüre geniş çap
ta hizmet vermiş, tüm yöneticileri görevden almakla 
kalmamış, 300'e yakın memur ve hizmetliyi (merkez 
ve taşrada) uzak illere sürmüştük. 

Kültürümüzün gelişmesi, yeni nesillerimize aşı
lanması, sanatımızın, milli köklerden kuvvet alarak 
ilerlemesi, kültürümüzün içte ve dışta tanıtılması, yurt 
dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın milli kültürü
müz ile bağlılıklarının devam ettirilmesi ve kültürel 
ihtiyaçlarımızın karşılanması için Sayın Kışlalı'nın 
en küçük bir hizmette bulunduğunu görememekteyiz. 

Büyük Atatürk; «Türkiye Cumhuriyetinin temeli 
kültürdür.» demek suretiyle milli kültürün gerçek ma
na ve değerini en iyi bir şekilde ifade etmiştir. Bu 
temeli, yani milli kültürü ihmal etmek mümkün 
değildir. 

Milli kültür mirasımızın Cumhuriyet devrinin ba
şından itibaren, bilhassa Atatürk tarafından milleti
mizi millet yapan ve diğer milletlerden ayıran oriji
nal hüviyeti ile ele alındığını ve onun temel unsurları 
olan dil, edebiyat, sanat, tarih, folklor ve musikimize 
şuurlu ve ciddi alaka duyulduğunu, milletimize bu 
milli kültür alanlarında bir şevk ve şuur aşılanmıştır. 

Atatürk başka bir ifadesinde de: «Türk Milleti
nin idaresinde ve korunmasında, milli birlik, milli 
duygu, milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz ide
aldir.» diyerek, milletimizin korunmasının üç temel 
unsurundan birisi olmak üzere «Milli kültürü» almış
tır. 

Türk kültürünün bu üç temel unsurunu ortadan 
kaldıran Kültür Bakanı, Türk dilini, kendi öz benli
ğinden koparmak için her türlü çalışmaya girişmiş
tir. 

Bir milletin fertlerini birbirine yabancılaştırmak 
ve başka kültürlere teslim etmek için o milletin öz 
diline uydurma kelimeleri sokmak yaşayan kelimeleri 
öldürmek yeterlidir. İşte Sayın Kışlalı da bunu yap
maktadır. 

Bu sebeple de siyasi sorumluluğu açık olarak or
tada bulunan Kültür Bakanı Sayın Ahmet Taner Kış
lalı hakkında Anayasamızın 89 ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri gereğince Gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Şerefoğlu 
İçel Milletvekili 

Ali Ak 
Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 

İçel Milletvekili 
Nazım Baş 

Adana Milletvekili 
Hasan Gürsoy 

Kütahya Milletvekili 
İrfan Haznedar 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Eşrefoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
Gültekin Kızılışık 

Bursa Milletvekili 
Ali Elverdi 

Aydın Milletvekili 
Behiç Tozkoparan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gensoru önergesi
nin gündeme alınıp alınmaması hususundaki görüş
melerde Anayasada belirtilen süreye göre, önerge sa
hibi, siyasi partıi grupları adına birer üye ile Hü
kümet adına Bakan konuşacaklardır. 

Konuşma sürelerii İçtüzüğün 61 nci Maddesine 
göre Hükümet ve parti grupları için 20 şer dakliika, 
önerge sahibi için 10 dakikadır. 

Önerge sahibi Sayın Mustafa Eşrefoğlu. (AP sıra
larımdan alkışlar) 

Sayın Eşrefoğlu görüşme süreniz 10 dalkliıkaldır, 
buyurumuz. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
BaŞkan, Yüce Meclislin sayın üyeleri, gönıüMen 
gelen, şu anda kalbimi dolduran en samimi duygula
rımla hepinize saygılarımı sunarım. 

Şahsım adına, Adalet Partisi Gruıbu adına Kül
tür Bakanı Sayın Ahmet Taner Kışlalı haklkımda gö-
rüşlerimizii arz etmek için kürsüye çıkmış bulunu
yorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, demokratik 
gelenekleri, siya&i ahlak kurallarım hıiçe sayarak hi
le* entrika ile ülke idaresini ele geçiren bugünkü 
Hükümet ve onun Kültür Balkanı Sayın Aıhmet Ta
ner Kışlalı... 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Ayıp ayıp. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — ... Türk 

kültürüne ve Türk dilline en büyük darbeyi vurmuş
tur. Büyük miMeıtirn'Mn var oluşundan bugüne ka
dar meydana getirdiği mili kültür varlığım, Ahmet 
Tamer Kışlalı evrenselliğe çevimmek için büitüm gü
cüyle ve hızıyla çalışmaktadır. 

Kültür, bir milletin şahsiyetini veren, onun ben
liğini meydana getiren diğer mliletler arasındaki far
kı tayin ve tespit eden maddi ve manevi varlıkların 
tümüdür. Kültür inançları, değer hükümlerini örf ve 
âdetleri, zevkleri ve peşlin hükümleri, hülasa insan 
tarafımdan yapılmış her şeyi iıhtiiva eder. Külttür, bir 
milletin yaşama tarzıdır; küKtür, alhlalk anlayışındır. Di
mi inançları, mili ve manevi inançları; fenni, edebi
yatı, folklor ve muısiki&idir. KülMir, bir milletin ta 
kendisidir. 

Milletlerin milli kültürler yetiştirmiş olduğu ne
siller sayesinde, o millet muasır medeniyet seviyesine 
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ulaşmıştır. Böyle bir mefkure ile yetişmem'iş nesiller, 
yüce miUetimizü maddi ve manevi zaman zaman za
rarlara sokmuştur ve büyük güçlüklere duçar etmiş
tir. 

Eski Mısır'lılarda medeniyetin yüksek olmasına 
rağmen, kültürün gerilemesiyle Mısırlılarla Fas'lılar 
arasında çıkan muharebelerde ve savaşta Fas'lılar 
Mısır'ı yenmiştir. Yine külttür balkımından yüksek 
sevliiyeye ulaşmış olan Roma'lılar, Mekedlonya'lılara 
üsıtün gelmişlerdir. Bu nedenle kültür, bir milletin 
va roluşu için temel unsurdur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk tefek
kür hayatının kemale eren realist ve ilerleyici hik
metinden akıp gelen asil inançlarımız, yüce inanç
larımız, büyük düşüncelerimiz bize gösteriyor 
ki, milletimizin yeryüzünde 80 devlet kurduğu, 
17 imparatorluk kurduğu 4 bin yıllık tarihe 
sahip olduğu büyük ve yüce milletlin, elbetteki bü
yük ve yüce bir kültürü vardır. Bunu Küçültmeye, 
bunu tahrip etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur ve 
güoü yetmeyecektir. 

Bozkırlarda kurulan eski kültür sayfalarından 
(bugüne kadar istek, emek, sevinç ve elemlerimizi 
tam bir sadelikle ve katkısız bir samimiyetle ifade
ye mülktedir bir Türkçemizle, derin iman gücümüzle, 
realist ruhumuzla şekillendirdiği salnaıt ve dliğer mev
cudiyetiyle olmuştur. Milli kültürümüz, milli benli
ğimizi tarihimizin derliniklerlinden, dini inançları
mızın yüceMlderindfen, dilimizin zengiriilderinden 
dünyaya ün salmış, bizi Türk yapmış örf ve âdet-
lerimıizin üstünlüklerinden, sanatımızın eşsiz renk
lerinden, güzefflderinden oluşmuş, renklenmiş bir 
unsurdur. 

Gerçek bu iken Sayın Bakan Ahmet Taner Kış
lalı, Türk kültürünü yok etmek, Türk dilini yozlaş
tırmak için bütün gücüyle çalışmaktadır. Marksist 
ve Lendni&t yola kaydırma cüretlini gösıtertmelkte, 
yüce Türk milletine evrensel görüşü kabul eıtıtir-
mek için bütün gücüyle çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın miMetvekilleri; Sayın Ba
kam, Bakanlik koltuğunu İşgal ettiği günden bugüne 
ıkadar, mili varlığımızı, milli değerlerimizi imha et
mek, inceden 'inceye, ustaca ve sessizce bütün gü
cüyle yok etmek için çalışmaktadır^ Sayın Bakan 
Türk kültürünü ve Türk dilini benimsemiyorsa ve 
bu göreve devam etmeye mecbur değildir gidebilir. 
Yoksa, büyük milletin, yer yüzünde yaşayan 170 -
180 milyonu aşan Türk Milietinliln Kültürünü tahrip 
etmeye, dilini dejenere etmeye haıfekı yoktur. 
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Milletlerin rejimleri ne olursa olsun,* o milletin 
mutlak surette bir milli kültürü vardır. O milletin 
'kültür bakanı ve kültür teşkilâtı da o kültürü yay
maya, yaşatmaya ve geliştirmeğe mecburdur. 

Sayın Başkan, sayın millet vekiller i, Büyük Ata
türk, «Türkiye Cumhuriyetinin temeli, Türk kültü
rüdür» diyerek, Türk kültürünün milletimiz için en 
büyük güç ve kudret kaynağı olduğunu işaret et
miştir. Atatürk, Türk kültürünün millet ve devlet 
hayatında varoluş kaynağımız olduğunu işaret et
miştir. 

Sayın Balkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
TRT'de ve basındaki konuşmalarıyla hedef saptır
mak hevesindedir, yanıltmak hevesindedir. Ulusal 
demokratik halkçı kültür siyaseti 'ile de kemdi kendd-
süıyle çelişiyor. «İleri ulusçuluk» diyor, «İleri ulusçu
luk, bölücülük değildir» diyor. Yine uydurukça dili 
ile büyük bölücülük yapıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan, 
iktidar değişikliğini - zannedersem - bir rejim dleği-
şıiıkliğine benzetiyor. Sayın Balkan, yeni çıkarmış ol
duğu, Ulusal Kültür Dergisinin 11 nci sayfasında 
«özgürlükçü demokrasiyi, dinsel düşüncelerden "ayrıl
mış bilimsel araştırmayı tanımayan ve yine dinsel 
davranışlarla sanat, ticaret yapmak isteyen İslamcı 
tutum her çeşit ilerlemeye engel olacağı için sakın
calıdır» diyor. Bu yazıya bilmem katılıyor mu? Ka
tılmıyorsa, Ulusal Kültür Dengesinde bu yazıyı ne
den yazdırmıştır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; yine Sayın 
Bakan, «Ulusal birlik kültür siyaseti her şeyden önce 
sınıfsal oknaık zorundadır» diyeerek, «oysa siyasi ik
tidar temelde sınıfsaldır» diyerek yine kendi kendi
siyle de bir çelişki içeresine düşüyor ve kendisinin 
bir siyasi partinin mensubu olduğunu unutuyor. 

Sayın Balkanın, 1961 yılında Komünist Rusya'da 
hazırlanan «Marksiiızm, Leninizm tikeleri, Sosyalizm 
ve Komünizm Teorileri» adlı eserden, faydalan
dığı, o doğrultuda Türk kültürünü yürütmek heve
sinde olduğu açricça gözükmektedir. Yine Sayın Ba
kanın, dilimize faydalı gördüğü için çevirdiği 
«Marks İçin Anahtar» adlı kitapta, Allah yok, de
mek istiyor. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Haşa, haşa, 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — «Öz

gürlük için özel mülkiyetin kaldırılması, halkın is
yan etmesi şarttır» diyor. Yine «Bu ortamı sağla
mak içinde kütür Özerkleştirmesi şarttır» diyor. Böy
le diyen bir insandan Türk kültürüne hizmet etmesi, 
beklenmesi mümkün değildir. 
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Sayın Başkan, sayın miHetveMlleri; Milli Kültür 
Dergisi yayınına son vererek Ulusal Kültür Dergi
sini yayınlayan Kültür Balkanı, bu Dergiyi Anaya
sanın 129, 41 ve 3 noü maddeleri ne aykırı düşen 
fikirleriyle, görüşlerİnli ileri sürerek buıraıda kendine 
•has politikasını sürdürmektedir, Balkan, milli kül
türe geniş çapta hizmet etmiş tüm idarecileri gö
revden alaralk, bunları uzak illere de tayin etmiştik", 
300'e yankın hem de görevliyi Bakanlık teşkilatından 
uzak illere tayin etmiştir. İstanbul'da Türk Musi
kisi Devlet Konsenvaltuvarınıdan 22 sanatçı öğretme
nin de görevine son vermiştir. 

Atatürk düşmanı, ondu düşmanı marksist görüş
lü Mete Tuncay bu Balkanın, Kültür Bakanlığının 
Yüksek Danışıma Kuruluna götiirilmıiştir. Buna hay
ret etmemek, Atatürk'ün kurduğu bir partide böyle 
bir Balkanın böyle bir kişiye yer vermesi, teessüfe 
şayandır. Balkınız bu Doçent Mete Tuncay'ın Ata
türk hakkındaki yazdıkları yazıları müsaade ederse
niz okumak istiyorum: 

«Atatürk'ün, biçimsel Batı değerlerini bile top
lum benimsemekte başarılı olamaim&iiştır» diyor bu 
ıklişi. - «Atatürk'ün, tüm yaptıkları, gösteriş için ya
pılmış girişimleridir» diyor, bu Mete Tuncay. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sahtekâr 
herif. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — «Ata
türk'ü tabu yapmakta, askerlerimiz daha ileni gidi
yor» diyor ve Harp Okulunda yoklama yapılırken 
Harp Okulu öğrencilerinin «İçimizde» deyişini, bu
rada tenkit ediyor, 

«Çocuklarımız, daha ilkokul sıralarından Ata
türk'ün askeri zaferini ve toplum yapımızdaki dü
zeltmelere koşullandırılıyor». Bunu diyen bugün 
Kültür Bakanlığında görevli Mete Tuncay'dır. Da
ha devam ediyor: «Atatürk'ün demokratik tecrübe
leri de bdr oyundur» düiyor. 

Devam ediyor efendim «Atatürk büyük toprak 
sahiplerinin ve tüccarların ekonıomliık engeleriyle 
uğraşmıştır. Bunun gücü de yoktur, uğraşmak için 
buna gücü de yoktur» diyor. Toprak ağalarından 
taraf göstermek istiyor galiba? 

«Atatürk saldırgan bir emperyalist politika izle
yecek kadar güçlü olmadığı biçiminldedir» diyor, fa
lan daha bir şeyler söyleyip duruyor. 

BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Önerge sahibi olanak müddetiniz bitti, Adalet 
Partisi Grubu adına süreniiz 20 dakikadır, buyuru
nuz efendim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Ata-
tüık'çü bir partinin, Atatürk'ün kurduğu bir partinin 
böyle bir kişiye Türk Kültür Bakanlığı bünyesinde 
yer verilmesini teessüfe şayan olarak görüyoruz. Ata
türk nesli, Atatürkçü bir Türk öğretmeni olarak bu
nun teessüfle karşılıyorum. (AP ve MHP sıraların
dan alkışlar). 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Acaba Ba
kan bunun dışında mı? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Onu 
bilmiyorum. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Ba
kanın danışmanı mı bu Atatürk düşmanı? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Milli 
Kültür Dergisi'nin yayınlarına son vererek, kendi 
görüşlerini bu Ulusal Kültür Dergisinde yayınlayan 
Sayın Bakan, daha bunlardan başka -. ben dergiyi ta
kip ederim, orada vardır - Aziz Nesin'ler, Fakir Bay-
kurt'lar, Azra Erhart'lar, Tahsin Saraç'lar gibi aşı
rı solcular, Atatürk'ü sevmeyen kişliler, bu Kültür 
Bakanlığı Dergisinde yayınlar yapmaktadırlar. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Sa
yın Bakan Türk diline de gerekli itinayı gösterme
mektedir. Kültür Bakanı Türk dilini kasıtlı olarak 
yozlaştırarak Anayasa suçu işlemektedir. 

Sayın Kültür Bakanının ve bazı çevrelerin, hatta 
TRT'nin kullandığı dili; ne Türkçe, ne öz Türkçe, ne 
arı dil, ne de bugün Sayın Bakanın iddia ettiği gibi 
duru dildir; tam bir uydurukçadır, tam bir uyduruk-
çadır, hiçbir şekli yoktur. 

Evet; dil, bir milletin özüdür. Kendi içinde bir 
milletin tüm geçmişini sakladığı gibi, onu sonsuzlu
ğa götüren en büyük kudreti kendi içinde taşır. Dil, 
bir milletin kültürünü nesilden nesile aktarır. Büyük 
şairimiz, mütefekkirimiz Ziya'Gökalp der ki : 

«Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir; fa
kat hepsi ayrılabilir, olmasa lisanı bir. Türklüğün bir 
dili vardır, yalnız bir dili vardır. Başka bir dili var 
diyenin mutlaka başka bir emeli vardır» der. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Saym Bakanın başka bir emeli mi vardır? Onu 
soruyorum. 

Konfüçyüs'e sormuşlar, «Bir ülkeyi idareye çağı-
rılsaydınız ilk işiniz ne olurdu?»1. Konfüçyüs şöyle 
diyor. «Önce o ülkenin dilini düzeltirdim. Dil düz
gün olmazsa, kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. Dü
şünceleri iyi anlatıilmazsa yapılması gereken şeyler 
iyi yapılamaz. Gereken yapılmazsa ahlak ve kültür 
bozulur» diyor. Evet, «Yapılması gereken şeyler ya-
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pılmazsa ahlak ve kültür bozulur»: diyor. «Ahlak ve 
kültür bozulursa, adalet yollunu şaşırtır» diyor, «Halk 
güçsüz hale düşer», diyor. «Onun için her şeyden ön
ce dil önemlidir. Dilden önemli daha bir şey yoktur» 
der, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarihte Roma 
Senatosunda Sezar'ın, yeni vergi kanunları görüşü
lürken (bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinde oldu
ğu gibi tam da denk geldi yani). Kapito isminde bir 
dalkavulk şöyle diyor: «Sezar, senin gücünü ve kuv
vetini biliyoruz. Ey Sezar, sen Roma'nın tek hâkimi
sin. istersen kanunları yeniden değiştirebilirsin. Bü
tün rütbeleri geri alabilirsin. Zengini fakir, fakiri zen
gin yapabilirsin. Dilersen, esirleri hür, asilleri esir ya
parsın. İstersen sen, Roma'nın dilini değiştirirsin». 

Orada yine mert, erkek, cesur bir ses Tibertlius 
sesleniyor: «Kapito, yalan söylüyorsun. Sezar, sen 
kuvvetli olabilirsin, rütbeleri geri alabilirsin. Çünkü, 
onları sen verdin. Zenginlerli fakir, fakirleri zengin 
yapabilirsin, onlar da senin malın. Ama sen, Roma' 
nm dilini değiştiremezsin. O tüm Romalıların dili
dir» diyor. 

Ben de Sayın Bakana, uydurukçulara milletin 
Türk Milletinün kürsüsünden sesleniyorum. Yüce 
milletimizin, yeryüzündeki 180 milyon Türk'ün dili
ni değiştiremeyeceksiniz; ne kadar uydurukçıüuğa, ne 
kadar şuna buna sapsanız da milletin dilini değişti
remeyeceksiniz. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; bakınız, ba
zı çevrelerin, TRT'nin ve bazı basın organlarının 
yazmış olduğu, kullanmış olduğu kelimelere. Bu Ana
yasamızda yok. Benim, Anadolu'nun o kurak ve ço
rak topraklarında yağız çehreli, çatlak tabanlı, kav
ruk vücutlu Anadolu halkı bu kelimeyi 'kullanmıyor; 
biz, burada 'kullanıyoruz, resmi beyanatlarda kulla
nıyoruz. «Ben» demiyorum, «biiz»ı diyoruz, ama hu
susi hayatımızda da kullanmıyoruz, Cumhuriyet Halk 
Partililer de, uydurukçular da kullanmıyor: Olanak, 
olasılık, oluşum, süreç, özeşim, somut öneri, sapta
dım, savurgan. 

«Savurganj» kelimesine dikkatinizi çekerim. Ak
şamleyin televizyonu dinleyen vatandaşlarımız, Cum
huriyet Halk Partililer, «5 dakika» da sık sık çıkan 
bir artist, «Savurganlığı Önleyelim)» konulu bir ödevi 
çocuğa yazıdırıyor. «Bu müsriflik» diyor, sonra şa
şırtıyorlar, «Bunu savurganlık yazacağı^» diyor, 
zorluyor. Kendi çocuğunu vatandaşın çocuğunu, va
tandaşı dilde zorluyor. 

Geçenlerde Kültür Bakanlığıyla ilgili Bütçe Plan 
Komisyonunda bu mevzuda konuşmalar yapıldı. Gör

düm ve saydım, 3 - 5 tane Cumhuriyet Halk Partili, 
Atatürkçü, milliyetçi ve halkçı Halk Partili milletve
killeri «Evet, dilde zorlama oluyor. Bizde zorlama 
oluyor, yapılmaması gerekir» dediler. İsterseniz isim
lerini verebilirim. Aşağıda, dolapların olduğu yerde 
söylediler. 

Evet, Cumhuriyet Halk Partisine rağmen, Türk 
Milletine rağmen, dilde zorlamanın neden yapıldığını 
hayretle karşılıyorum. Bu kelimeleri sayacağım : 

Özen, sunu, istem, koşul, soyutlamak, örneğin... 
SAFFET URAL (Bursa) — Tutar. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamia) — Tut

maz. Türk Dili, Türk'ü tutmaz, «Ben Türküm, so
yum, ırkım uludur. Tuttuğum yol, Atatürk'ün yolu-
dur|» Türküm... 

SAFFET URAL (Bursa) — Tutar. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Tutar

sa sizi tutar Paşa. 
«Örneğini» kelimesinin aslı Ermenicedir. Bu, ne

den kullanılıyor, niçin kullanıyor», «Meselaç» keli
mesini attınız, niye kullanıyorsunuz? Bunun yerine 
Türkçe kelime koyunuz. Madem Türk'sek, Türk 
kültürünü seviyorsak, örneğin... 

SAFFET URAL (Bursa) — Bakın tuttu. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Yok 

efendim, Errrtenioedir. Sizden rica ediyorum Sayın 
Paşam. Bunuf tetkik ediniz, yanlış söylediysem ben 
sözümü geri alacağım, bu kelime Ermenice asıllıdır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Öz Türkçe, tuttu. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet, 
Ermenicedir, tutmaz. 

Gereksinme, yanıtlamak, yanıt. Bakınız, bu 
«Yanıt» kelimesini yazmayan okullardaki öğrencile
rin, yazılı imtihan olduğu zaman «cevaplar^ diyeceği 
yerde, «yanıtlar» yazmayanlara bazı öğretmen ar
kadaşlar, maalesef en âzından bir iki numara az ve
riyorlar; bu, şikâyete mevzuu. 

SAFFET URAL (Bursa) — Tutuyor, tutuyor. 
Öz Türkçedir bu. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Gü
nahtır paşam, senin dediğin ayıptır, hele sana çok 
ayıptır, saçın ağarmış, başın ağarmış, Yüce Türk 
Ordusunda generalliğe kadar yükselmişsin, çok ayıp
tır. 

«Görece, izlence, dinlence)» bunları tespit ettim, 
var mı? Kullanıyor musunuz? Bugüne dek kuşku
suz, «içerik, yansız, yöntem, soyut, ödün, göreli, 
dış istem, önlem, karşın, özveri, eşgüdüm;» eşgüdüm 
nerede var, nerede? Eşgüdüm kelimesini kim kullan-
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mıştır? Hangi lisanımızda, hangi edebiyat kitabımız
da bu eşgüdüm kelimesi var? Tahsin Saraç yazmış 
diye, benim milletimin, dilini Tahsin Saraç mı yön
lendirecek? Efendim, «Eşgüdüm» diye bir kelime 
Türkçede yok. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Neden lisan deriniyor
sun da, dil diyorsun? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — «Ge
reksinmelerden plan doğar»... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı görüşmeye
lim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) - - Sayın 
Bakanım da diyor ki, «Gereksinmelerden plan do
ğar» Ben bundan hiç bir şey anlamadım. O gün bu
nu da konuştuk; hangi plan doğar, ne doğar bilmi
yorum. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri, 
bakınız, meraklıyımdır, Türk basınında dil hakkın
da çıkan yazıların % 90'ını okur ve takip ederim, 
özel merakım var; Cumhuriyet Halk Partisinin mil
liyetçi, halkçı, Atatürkçü, inkilapçı olduğu zaman 
- devrimci değil - ben doğmadan önce veya doğdu
ğum zamanlarda Dil, Tarih, Edebiyat ve Sanat Der
gisi, sizin hiçbirinizde bu yoktur; bakınız bende 
var, Sayın Bakan, bulsun, çıkarsın; bulamaz. Bunu 
didik didik yaptfm, bakınız, «Hitabet Sanatı» diye 
bir sant, didik didik yaptım, notlar çıkardım, Sayın 
Başkanım, emin olunuz burada böyle hiç uydurukça, 
arı dil dedikleri, duru dil dendikleri böyle kelimelere 
rastlamadım; yok, buyurun, bakınız. Yok efendim, 
yok, milletin dili değişmez. Mesela, «yoğurt» keli
mesi Türkler tarafından bulunmuştur, Türkçe bir 
kelimedir, dünyanın her tarafında yoğurttur. Elbet-
teki, biz dünya milletleriyle temasta bulunacağız, on
lara kelime vereceğiz, kelime alacağız. Cumhuriyet, 
vatan, hürriyet bunların hepsi dışarıdan gelmiştir, 
Türkçe değildir; ama, en azından Türkler kadar Türk-
çeleşmiş kelimelerdir. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Nereden anlıyorsun? 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Hürri

yet, kelimesi, milliyet kelimesi. 
«Ulus» diyorsunuz; ama, sadece Ulus Meydanın

dan başka, vatandaş buna uyuşamadı; ama, «millet» 
denince, dili, dileği, isteği, tarihi, örfü, âdeti ve 
gelenekleri, milleti millet yapan tüm unsurları içine 
alan bir milleti anlatır; ama, «Ulus» deyince, Ata
türk'ün Heykelinin bulunduğu yer akılda kalır. 

FAİK ÖZTÜRJK (Elazığ) — Yani, «hâli» döJi-
ğiımjiz zıaıman zatlarımız ine olacak? 

j MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Bakı
nız, tultaııuiyior. Niye zıorl'uiyorsumıuız? Niçin zorluyor
sunuz? Niçin zorluyorsunuz? Halk, mıillet değildir 
Sayın Hocam, sa:y)gım varıdır. Bakınız, tartışıyoruz; 
halk, rnûitet dermek değildir. Halk, milletin bir Cce-

| simidliır, bk foölüımiüidlür. 
SAFFET URAL (Bursa) — O, Aııapçadır, Arap-

i Ça. 
I MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Amip 

değlilıim,, Türküm, Türlk. Anam da, balbam da, ecda
dım da iha'K'S Türk. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ditin Arapça. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Uy-

durukiçacı değil. 
Onlarım, yenıi Halik Bant'isiniin görüşüne göre, 

bu lisan, bu edföıbiyat, ibu tarih, bu dil, bu din çağ-ı 
ıdışı olmuştur. Olalbilir; bu, onların, görüşüdür; ama, 
bakınız yine Cumlhuriiıyet Halik Bar&inim 19155 yı
lındaki yayımlarımdan (binişti, ıbuıraida da öyle bir şey 
yok; 'balkımız, bu da Halik PanrJi'sinıin, «uydurukça, 

i arı dil, dunu dil» diye, 'burada bir şey yok. Yeni, 
yeni':, yemi beyefendi! 65 toırıilhlli Ibu. 

Sayın Bakainıum, balkımız Türık Kültür Bakanı, 
ibüylülk Türk 'M'illöüim'im Kültür Balkanı ve Küi'jür 
'Bakamılığı teişlkilaltı, dvvdSa her şeyden ömce Türk kül
türüme 'hizîrmelt eftimetk mıedbiurıiyeltlimldiedir. Evet, re
jimleri ne olursa olsun, isterse kömlünıiisıt, isterse fa-
ış'ci:, ne olursa olsum, o miilîierim kültürüne hazmet 
ütmek meclburii'yeltinldeidıir. 

Bugün elimle geçti, Milliyet Gazeltıes'i... Biliyor-
I sumuz Davıliet Tiyatroları var. 'Buralya kim gider küm 

gitömıez, bimiilyoruz ya; ben hıiç gOtmeidim, birik aç 
ikana gittim zjatem. 

AHMET MELİK (Urifa) — Git de öğren bir defa. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Delvamla) — Gittim, 
gıilrim de, bana mütajp etimiiıylor aziz arkadaşım; bu ti
yatro bana hitap ettirmiyor, bu bale bama hitaip etmfi-
yor, benim Anadolu halikıma 'hitap etmiyor; 'halkçı
sınız alma, bu... 

I TEMEL ATEŞ <Ortdu) — Karagöz'e git. 
j MUSTAFA EŞREFOĞLU (Oevaimia) — Baiian,:z 
[ mujhtıeireirm airtkadlaŞilanım., bu tiyatroda oynayan eserfe-
j ri vermiş burada. Rica ediyorum, size, Mi'ili'yöt Ga-

zetelslimlieki Devlet TJyatroıları 'ilanımda hiçlbir Türlk 
! e'sar'i var mı, Tünkçıe bir eser var mı? Balkımız, bu-
' günlkjü Milliyet Gazetesinde; 10 Şulbat tarihli Mıilli-
1 yet Gazetesinin 8 nci sayfası. Ben şimdi gittim, al-
| diirm. Kültür Balkamlığı falan diyor; «Vıllı Forst 
' To;pı!u Gösterisi», bir; haydi bir tane olalbilir dıiyıe-
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Hum,; «Yeınıi Sahnede, Ajaısturya Sineması ve \VıIJı, 
Fors-t», yinıe aşağıda «Mana Liısa'nın Çalmışı' diyor; 
'Bu ihıamgi «liınıemıafclaymış? <4İ4 Şubat günü» falan diyor. 
Sonra yine «Maskelerde 1934», bu da Türkçe de
ğil, evet, yine (vurtgthalter U'936) diyor. B u * Türkçe 
değil. Bir tarte Tikikçe bulayım da ıben de gideyim. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Yok delmek 'ki 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — San 

de d M e paşam. 
"«Gıüteel Kadınlar Gözdesi (Bel Am;)» diyor; bu 

da Tiinkjçe değil tabii. «Viyana Kanı (Wı,eni&r Biut)» 
diiyior; yine «Wıener Maiedelen)» diyor, yine Türkçe 
değil. Balkınız, «Vıiiyainalı Kızlar» diyor, Türkçe 
değil, buyurunuz haklimiz, eğer bir teık şey varsa, siz 
de gidin, 'ben de güdeytiim. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sanait, sanat... 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sanat

tır, sanata saygıimıiız. vardır; kültürün ana unsurları n-
dan biiır tlaniesi sainıalttır, bir tanıelsi dildir; dil ve saınat 
fkjültlüirÜ meydanla gelinir, ruh klülibiir̂ ii meydana getirir. 
Evett aımıa, benim sanıaltıım da olsun; neden hep yu-
'banicı şamata bizf.m hayranlığımız olsun? 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Güzel önne'kl-r ver
mek.için. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devaim'ia) — Ama b"/ 
iane yolk Sayın Hooam (bir tane yok içinde, niçin?... 
«Tülrtklüğün d'ilnii bilirdir, dili birdir, olmasa hepsi 
ayralalbilir...» 

TEMEL ATEŞ (Ondu) — Ama lafla olmuyor. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ateş, karşılıiklı k!o-

nuşmıayaİMTii ıliüıtıfenr. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başikan, sayın mıilldtvdJciMeri, bir milletin tarlihi olma-
yaJbiLir, haltlta sınırlarında nöbetçileri, a^kerîerıi be'kle-
meydbillir; hatta sınırı da, ölmlayalbiliir; vatanı da olma-
yalbüflir bir miillıetin. Eğer bir millettin milli kültürü 
varışa, kültürü varsa, o millet var demektir, yaşıyor 
dömıeiktir; bayrağı dla olmasın iı̂ tierfsıe.. 

Onun içlin, tolenim (kinıaaitimıce herşeyden önce milli 
ikluliöiirlüirntüiziüın var 'alması tozum,, 'Bulgun Gulmtıurfy:ii; 
Halik Partisi iktidar olur, yarın ıbir ıbaşlka parti ikti
dar olur, alma mjilli 'kültürlümüze sahip çıkmalk ımecbu-
'îiiyetünididyiz. Mfilli IklülCıürümüz bozulur, dejenere olur, 
vieya vasfımı 'kaybiederae, millet olarialk biz de kaybo
lur 'gideniz. 

IBIAIŞIKAN — Sayın Eşrafoğlu, % dakikanız var 
efendim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sayın Baş-
ikaniim, 'hemen (hitirecieğiim. 
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Sayın Başikan, sayın millatveıkitted; Sayın Bakan, 
/bir miilldtin fertteri bir mlilkite, mi l i kültürüne hizmet 
ederikıen başfea kültürferfln tesiri .altında kaJalhü.ir; ıbaş
lka ıklüliJüriıer o milletin >küMürünü yutmak isteyebilir; 
ama milli kültüre .miilüat olarak sahip çıkarsak millıi 
kjütürıülmlüz gelişir, milli kültür ruhu iç'eıiiainde yetiş-. 
tinitan nıesüllerlimiz de miiliiejpjmıize elböLitıeki saıhip ç-.lkar. 

Demin söyledim, onlara temas ötmeyeceğim. Ana
yasa ve kanun suçu işleyen, sorumluluğu açık olan, 
açıkça ortada bulunan Kültür Bakanı Sayın Ahmet 
Taner Kışlalı, demin konuşmamın başında saydığım 
gibi, Anayasanın 3 ncü, 41 nci, 129 ncu maddelerine 
aykırı suç işlemektedir ve bunun için Gensoru açıl
masını hem şahsım adına, hem Grubum adına sizden 
arz ederken, bir de Cumhuriyet Halk Partili tüm ar
kadaşlarıma şu «Ulusal Kültür Dergileri» ni okuma
larını... 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — «Kültür» kelimesini 
kullanma. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet 
Ulusal Kültür Dergisini okumalarını tavsiye ederim. 
Buradan sizlere bazı pasajlar okuyacaktım, ama vak
timiz kalmadı, o zaman Sayın Bakanın tutum ve dav
ranışlarını daha iyi anlamış olacaksınız. 

Hepinize gönülden gelen, şu anda kalbimi doldu
ran en samimi duygularımı sunar, Yüce Meclisin Baş
kanına da saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin 

Erdal. 
Sayın Erdal, görüşme süreniz 20 dakikadır, buyu

run. 
MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL 

(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 ar
kadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürünü ve 
dilini yozlaş'tırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı Sayın 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında, Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergeleri hak
kında Milli Selamet Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle Grubum ve şahsım adma 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, milletleri millet yapan, o 
milleti ayakta tutan, o milletin dini, dili, tarihi, örf ve 
âdetleridir. Biz ne kadar bu mefhumlara sahip çıkar,.. 
onu yaşatırsak a kadar, milletimiz devam eder, Dev
letimiz devam eder ve iç huzurumuz bozulmaz, hu-
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zur içinde bir millet olarak yaşarız. Bu mefhumlara 
sahip çıkmadığımız, hatta dejenere ettiğimiz zaman, 
ne Devlet ayakta kalır, ne millet ayakta kalır. Böyle 
bir millet tarihte görülmemiştir. Bu bakımdan bu ve
rilen Gensoru önergesini çok yerinde buluyoruz. Bu
rada bir muhasebe yapmamız lazım. Biz milletimizi 
ayakta tutan değerlerimize sahip miyiz, değil miyiz? 
Bu değerlerimizi daha ileri mi götürüyoruz, geriye mi 
götürüyoruz? İşte bu önerge bu manada verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi Tür
kiye'de din aleyhtarlığı, dil aleyhtarlığı, tarih aleyh
tarlığı Hükümetin vasıtasıyla, basının vasıtasıyla ve 
diğer vasıtalarla şiddetle yapılmaktadır. Size bir misal 
arz etmek istiyorum : Kültür Bakanlığının, Turizm 
Bakanlığıyla tertiplemiş olduğu, 1 6 - 2 0 Ağustos 1978 
Hacı Bektaşi Veli şenliklerinden bahsedeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, o tarihlerde televizyonu iz
leyenleriniz varsa görmüşsünüzdür, büyük veli, büyük 
evliya, büyük din önderi Hacı Bektaşi Veli Hazret-
retlerini televizyonda devrimci, ilerici, solcu olarak 
göstermişlerdir. Bu kadar bilgisiz, bu kadar bu mil
letin diniyle, inancıyla ve din adamlarıyla alay eden 
ne devlet görülmüştür, ne millet görülmüştür. Eğer, 
bu hakaret, dini bu şekilde tahkir, başka millette, baş
ka devlette olsaydı yer yerinden oynardı; ama maa
lesef, ne Hükümet, ne basın, «Nasıl böyle konuşur
sun?» diyememiştir. 

Hacı Bektaşi Veli Hazretleri, bir devrimci, bir ile
rici değildi; büyük bir îslam alimiydi, mütefekkirdi 
ve Müslümanlara yol gösteren büyük bir zattı. Bunu 
getirip de şu uydurma solculuğa, şu uydurma ilerici
liğe, devrimciliğe lider olarak göstermenin alemi 
yoktur. Bu millet bir gün bunların hesabını sorarsa, 
«Niye böyle oldu?» diye; karşılık veremez duruma 
gelirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, yine buna benzer bir de 
Nemrut festivali vardır, Adıyaman'da yapılır. Bu, 
tamamen batıl bir itikadın yayılmasını, dinimize ay
kırı olan sisteme milleti alıştırmayı ileri süren bir 
festivaldir. Bu festival, bu milletin ne dinine, ne ge
leneklerine, ne göreneklerine uygundur. Bunu da, ma
alesef bu Hükümet ve bu Sayın Kültür Bakanı (Tu
rizm Bakanının ilgisi vardır; ama Kültür Bakanının 
da buna sahip olması lazımdır) yapmıştır; yapmaması 
lazımdı. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz şikâyetçiyiz; «Efen
dim, çocuklar bizleri dinlemiyor. Çocuğumuza sahip 
değiliz. Sokakta gençler bize saygısız. Okullarda anar
şi var. Fabrikalarda anarşi var...» 

Hatta, şu Mecliste dahi 30 yaşının üstüne gelmiş, 
bir kısmı üniversite bitirmiş, bir kısmı devlet dairele
rinde hizmet etmiş yaşlı başlı insanlar dahi birbiriyle 
anlaşamaz duruma gelmiştir. Hepimiz şikâyetçiyiz; 
dünkü hadiseden, daha önceki hadiseden, hatta şu an
daki Meclisin tutumundan dahi şikâyetçiyiz. Neden 
ileri geliyor? İşte biz, saygıyı, sevgiyi, inancı ve bu 
yaptıklarımızın hesabını vereceğimizi bu millete unut
turduğumuz için, işte anarşi bugün Meclise kadar 
girmiştir. Hiçbirinizin yarınından emniyeti yoktur. Ne
den? Tabii devletin eliyle, bu milleti birbirine bağ
layan bağları bu kadar kopanrsanız, bugün hepimiz 
şikâyetçi duruma düşeriz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kültür Bakanı, «San
sürü kaldıracağım» diyor. Ne olacakmış kaldınrsan? 
Herkes, istediğini yapsın. Ee, peki, yapsın; ama sizin 
burada hikmeti vücudunuz nedir? Yani, bir Bakanlık 
olarak sizin işiniz ne? Herkes kendi başına film çevi
recek, şarkı söyleyecek, başka iş yapacak, bilmem ne 
yapacak; ben de Kültür Bakanıyım, bunların Bakanı
yım diyeceksiniz!... Bunu yapamazsınız; sansürü kal
dıramazsınız. Ve bu sansür heyetinin de, bu milletin 
evvela dinine, tarihine, örf ve âdetlerine uygun film
leri tasvip etmesi lazım, aksini değil. 

Yalnız Türkiye hariç, diğer devletler sansür veya 
buna benzer kuruluşlar kurmuşlar ve gençlerini boz
durmuyorlar; gençlerini milletine, tarihine ve büyük
lerine saygılı, vatanına saygılı yetiştiriyorlar. Ama 
maalesef Sayın Kültür Bakanı, sanki bayram şekeri 
verir gibi sanatkârlara, toplantılarda «Sansürü kaldı
rıyorum, istediğiniz gibi hareket edin, sinemaya gi
den işte kendisine hâkim olsun» mealinden konuşma
larla bu milletin manevi, milli bağlarını tahrip etme 
yönüne girmiştir. Bu bakımdan Kültür Bakanının 
bu icraatlarını tasvip etmiyoruz, karşısındayız. 

Değerli arkadaşlarım, yılbaşında televizyonu sey
reden milletvekilleri varsa bilirler; burada Kültür 
Bakanı, hadi milli kültür diyelim, ulusal kültür diye
lim, bir millilik vardır. Yani biz milli kültür diyoruz, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi de ulusal kültür diyor 
ve ulusal kültür eşittir milli kütür yazıyor. Peki ka
bul ettik. Siz TRT'de 31 Aralıktaki o hareketlerin 
milli kültüre katkısı olacağına inanıyor musunuz? 
Laalettyin bir gazinodaki eğlence takımını getirmiş
ler, 45 milyon bu milletin karşısına dikmişler, orada 
yılbaşı gecesi yapıyorlar. İstersen ulusal de, istersen 
milli de; bu ne milliye, ne ulusallığa, ne 45 milyon 
ve 5 bin yıllık tarihi olan bir millete yakışmayan bir 
harekettir. Tasvip etmiyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, gerek televizyonda gerek rad
yoda çok kıymetli devlet adamlarımız, eski padişah
larımız ve büyük kumandanlarımız tahkir ediliyor, 
din adamlarımız tahkir ediliyor, hemen hemen her 
gün mutlaka din aleyhtarlığı yapılıyor, tarih aleyh
tarlığı yapılıyor. Bir cümleyle burada arz etmekte 
fayda görüyorum; Osmanlı İmparatorluğunun son 
devrini hep alayla karşılayanlar, Osmanlı İmparator
luğunu tahkir edenlere soruyorum; o son devirde yal
nız Türkiye hudutları içinde 4 bin küsur kilometre 
uzunluğunda demiryolu yapılmıştır. 

HASAN CERİT (Adana) — 600 senede. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — 1856'dan iti
baren 4 bin küsur kilometre demiryolu yapılmıştır, 
Türkiye'nin hududu içinde kalan. Öbür Hicaz demir
yolu hariç. Peki, 50 sene geçmişine küfür eden insan
lara soruyorum; 50 sene Cumhuriyet devrinde kaç 
kilometre demiryolu yaptınız? 3 700 kilometre demir
yolu yaptınız. Kim çalışıyormuş, kim bu millete hiz
met ediyormuş, görelim bakalım. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Padişahlığa mı dö
nelim? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Tenkit ettiği
niz Milli Cephe Hükümeti zamanında 200'e yakın 
fabrikanın temeli atıldı. 15 tane fabrikanın açılışı ya
pıldı. Siz bir yılı mütecaviz hükümet oldunuz, hükü
met olarak hangi fabrikanın temelini attınız, hangi 
fabrikanın açılışını yaptınız? 

Siz, işte kültürünüz, uydurma kültür olduğu için, 
millete neyin yapılacağını daha bilmeyecek kadar 
yanlış yoldasınız. Avrupa'ya uyacağız diyorsunuz. 
Avrupa'ya uymak, Avrupa'nın boyasını, Avrupa'nın 
çıplaklığını, Avrupa'nın dansını almak değildir. Eğer 
Avrupa'ya uyacaksanız ki, Almanya'da yalnız kesici 
aletlere ait 8 bin küsur fabrika kurulmuştur. Yalnız 
bir cins iş yapan fabrika. Peki neden fabrikayı örnek 
almıyorsunuz da, Avrupa'nın bu milletin ahlakını 
bozmak, bu milleti dejenere etmek, bu milleti fakir 
bırakıp parça parça etmek için gönderdiği, bu milletin 
inancına aykırı hareketlerini tasvip ediyorsunuz, Ba
tıcılık olarak bunu kabul ediyorsunuz? Batıcılık bu 
değildir. Yanıldığınızı sonradan göreceksiniz. Gelin 
bu Batıcılığı, bu uydurmacılığı bırakalım, kendi mil
letimizin tarihine dönelim. Tarihimizde o kadar çok 
şeyler var ki, bakın okumuş olacağınızı tahmin edi
yorum, bir Alman yazarının bir kitabı var; «Avrupa' 
nın Üzerine Doğan İslam Güneşi» diye bir eser yaz
mış. Bu eserde diyor ki, «Asıl ilimlerin sahibi Müs
lüman alimlerdir.» diyor. «Biz Batı olarak bunu al

dık, müslümanlara ismini değiştirerek gönderdik. On
lar bunu biz yaptık zannediyor» diyor. «Aslında bun
ların sahibi Müslüman, alimlerdir» diyor. O bile tek
niği, sanatı, ilmi, ahlaki her şeyi Müslümanlar getir
di diyor da, niye biz kendi geçmişimizin malına sahip 
olmuyoruz? tşte kültür bu demektir; tarihine sahip 
olmak, benliğine sahip olmak. 

Sayın Kültür Bakanının Ulusal Kültür Mecmua
sında tarifi de şu; «Tarihine bağlanmak, geçmişine 
sahip olmak, onu ilerletmek:»! diye kendisinin de ya
zısı var. Kitapta yazıyorsunuz da tatbikatta niye yap
mıyorsunuz? 

O bakımdan gelin bu millete sahip çıkalım, bu 
miilletin tarihine sahip çıkalım. İşte kültür budur. 
Şöyle bu millete kim hizmet etmiş diye bir liste yap
tığımız zaman, bunların içinde bin senelik tarihimiz
de kim hizmet etmişse onların olması lazım. Ben şu
nu sevmiyorum, ben bunu sevmiyorum diye atamaz
sınız. Kim hizmet ettisye başımızın tacıdır. 

Biz diyoruz ki, bugün Cumhuriyet Halk Partisi 
millete hizmet etsin, biz de ona hizmet ederiz. Onu 
bekliyoruz. Onun için sizi ikaz ediyoruz. Yanlış yol
dasınız, gelin şu miililetin kendi benliğine dönelim, sa
hip çıkalım bu millete. Avrupa, «kredi vereceğiz, 
yardım vereceğiz, şunu yapın, bunu yapın»ı diye pe
şinde bizi bir seneden fazla koşturdu, koşturdu; on
dan sonra, «ne haliniz varsa gidin görün, ben size 
yardım etmiyorum» dedi. Ba'k yine yalnız başımıza 
kaldık. Hiçbir zaman biz Batı'ya veya. dışarıya gü
venmeyeceğiz. Milletimizde her şey vardır. Bu ba
kımdan Kültür Bakanlığı olarak biz dışarıdan kültür 
ithal edemeyiz. Uymaz, emanet ceketi biz giyemeyiz 
ve bugüne kadar da biz emanet ceket, emanet elbise 
giydik, giyiyoruz, maalesef, kendi elbisemizi giymi
yoruz. Kendi elbisemizi giymediğimiz müddetçe buh
randan kurtaramayız. Anarşi işte bundan doğuyor. 
Birbirimizi anlamıyoruz, birbirimize hürmet edemi
yoruz, birbirimizi sayıp sevemiyoruz. Bu noksanlık 
var. 

Sayın Kültür Bakanı Hacı Bektaş Veli'yi tarif 
ederken başka türlü tarif ediyor. Efendim, Hacı Bek
taş Veli Hazretlerini biz inancından dolayı seviyoruz. 
İslama hizmetinden dolayı seviyoruz. Neden siz bu
nu açıklamıyorsunuz da, yuvarlak laflarla, «efendim 
bu konuşmayı öğretti»1 diyorsunuz ve konuşmak di
ye ibadetle alakası olmayan bir şeyi ibadet haline 
sokuyorsunuz? 

Sayın Kültür Bakanı, yanlış yoldasınız, bu yol
dan dönmeniz için sizi ikaz ediyoruz. 

— 457 — 
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Değerli arkadaşlarım, uydurma kelimelerle neyi 
kazanacağız? Hiçbir şey kazanamayız. Ancak birbi
rimizi anlamaz duruma geliriz. Bugün ortaokul, iise-
de okuyan öğrencilerle anlaşamaz hale geldik. Uydu
ruk uyduruk kelimeler söylüyorlar, onlar da bizii an
lamıyorlar. Ne olacak? 10 sene, 20 sene sonra birbi
rini anlamayan bir topluluk olacak. Biz onun ismini 
soracağız, o bize kızacak, nedir söylediğin laf diye 
ve işte anarşi o zaman bütün milletin içine girecek. 

Bu bakımdan uydurma kelimeleri bırakalım, bu 
milletin kendi değerlerine, kendi sözlerine, dillerine 
sahip olalım. Eğer yapıyorsak bunu ilerletelim. Ya
pacaksak bu temel olsun. Milletin öz dili temel ol
sun, onun üzerine koyalım. Koordinasyon yerine siz 
uydurukça eşgüdümü koyamazsınız. 

SABRÎ ÖZTÜRK (Hatay) — Koordinasyon 
Türkçe mi? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Koyamazsınız. 
Türkçe, birleşik çalışma, beraber çalışma deseniz şu
nla. Koordinasyon Türkçe değil, ama beraber çalış
ma niye demiyorsunuz da eşgüdüm koyuyorsunuz? 
«Eş»ı çok manaya gelir. Bırakalım bunları, Türkçe 
konuşalım, Türkçe. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Niye müselles de
miyorsunuz da üçgen diyorsunuz? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, benden evvel konuşan Sayın Eşrefoğlu çok 
mühim meselelere temas ettiler. Biz de onların ço
ğuna ıkatıliyoruz. Bilhassa dikkatimizi çeken bir sö
zü burada tekrar üzülerek söylüyorum : Sayın Kül
tür Bakanının bir mecmuada çıkan, onu pek şey yap
mayacağım, «Allah yok diyor» diye bir ibare kul
lanmıştır. 

Efendim, Sayın Kültür Bakanı Anadolu'ludur, 
bizim insanımızdır. Böyle bir kdimeyii ben onun kul
lanacağını değil, düşüneceğini tahmin etmiyorum. 
Çünkü bir insan, insanda Allah'ın var olduğuna ina
nandır. Allah'a inanmayan insan... 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, bir yanlış anlamayı düzelteyim, Sayın Ba
kan söylemedi, Bakanın çevirmiş olduğu «Marks 
için Anahtar» adlı kitabında vardır. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Evet, teşekkür 
ederim. 

Yine onu ben şöyle düzeltiyorum : Sayın Bakan 
veya herhangi bir kimsenin yazdığı eserde veya ter
cümede böyle bir cümleyi aslında kullanmaması la
zım, 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — O mu yazmış kitabı? 
Tercüme etmiş. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Tercüme et
memesi lazım, efendim bu doğru değildir. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Peki, o yazmasaydı 
siz ne diyecektiniz şimdi burada? Amma geri kafa
lısınız. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, siz cevap vermeyiniz 
efendim, lütfen. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, aslında Milli Selamet Partisi olarak bu
günkü Hükümetin kültür politikası bir tarafa, hiçbir 
politikasını tasvip etmiyoruz. Gerek manevi yönde, 
gerek sınai yönde, gerek dış temaslarının hiçbirisini 
tasvip etmiyoruz. Bunu böyle bilesiniz. Efendim, de
magojiyi bırakalım, her mevzuda istediğimiz arka
daşlarla saatlerce konuşmaya hazırız. Biz Allah'a şü
kür millete hizmet için geldik ve burada onun için 
bekliyoruz. Kimse, kimseyi demagoji ile, laf atmak
la susturamaz. Doğru olalım, doğru yoldan gidelim 
ve bu. millete doğru hizmet edelim. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Kahve
hane sohbetine çevirdin. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, kahve sohbeti de bazan lazımdır, sizler kah
vedeki insan kadar saygılı olamıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, biz Milliyetçi Cephe zama
nında sansürü koymuştuk ve güzel bir sansür gelmiş
ti ve o zaman gerçekten milletin ahlakını bozmayan 
eserlerin oynanması istendiği için, tabii milletin ah
lakını bozan takımlar telaşlandılar, İstanbul'dan An
kara'ya kadar yürüyerek geldiler, protesto ettiler. 

Ne diyorlar protestoda: «Efendim, biz bu mil
letin ahlakını bozacağız, bu milleti tahkir edeceğiz, 
bir din adamını mevzu alacağız, bir köyde zengin 
bir insanı mevzu alacağız, onun aleyhine vereceğiz, 
veriştireceğiz ve köyde anarşiyi doğuracağız, şehirde 
anarşiyi doğuracağız ve biz bu milleti yıkacağız, bu
na karşılık da' biz milletten para alacağız» diye maa
lesef Ankara'ya kadar yürüdüler ve Ankara'da bazı 
ilgili yenlere gittiler. 

Aslında biz buna karşıyız, inşallah iktidara geldi
ğimiz zaman yine o sansürleri getireceğiz, bu milleti 
aslında inşallah döndermeye çalışacağız, bu millet 
asılına dönmezse işte batıyoruz; inşallah Milli Sela
met olarak döndereceğiz, Allah'ın izniyle, bu millet 
de kurtulacak, bütün insanlar da inşallah kurtula
cak. 

Bu Gensoru önergesi isabetlidir, biz bu önergenin 
lehinde oy vereceğiz. 

Sözlerimi bitirirken, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (MSP sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sayın Üyeler, görüşme süremizin bitimine çok az 

bir zaman kaldığından Gensoru üzerindeki görüşme
lere burada ara veriyorum. 

/. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 523'7 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nm, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan Komisyo
nu Raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282 ve 282'ye 
1 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine başlıyoruz : 

Gündemimizin «Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen İşler» kısmının birinci sıra
sında yer alan 282 Sıra Sayılı 1 . 7 . 1948 gün ve 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik 
yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi üzerindeki görüş
melere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Geçen birleşimde teklifin 11 nci maddesi üzerin

deki görüşmeler tamamlanmış, soruların işleminde 
kalmıştık. Soruların işlemine geçmeden önce Genel 
Kurula bir hususu arz edeceğim. 

Kanun teklifinin, İçtüzüğün 89 ncu maddesine gö
re Komisyon tarafından geri alınan geçici 1, 2 ve 
3 ncü maddeleriyle, yürürlük maddeleri hakkındaki 

(!) 282 S. Sayılı basmayan 6 . 2 . 1979 tarihli 
Birleşim tutanağına, 282'ye 1 nci Ek S. Sayılı bas-
mayazı bu birleşim tutanağına eklidir. 
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Kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için saat 

20.00'de toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.54 

Komisyon raporu 282'e 1 nci Ek Sıra Sayısıyla bas
tırılıp sayın ^yelere dağıtılmıştır. 

Bitgilerinize sunarım. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Dağıtılmadı efen

dim. 
BAŞKAN — Normal olarak, tahmin ediyorum 

vestiyerdeki kutulara atılmıştır. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Buradan ayrılıp 

aşağıya inemiyoruz Sayın Başkan. 
ÖZER YILMAZ (Bursa — Dağıtılmadı, alma

dık. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — İstirham ederiz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gardroplara dağıtılmıştır. Onlar 

oradan alınıp getirilecek buraya efendim. 
Şimdi soru soracak sayın arkadaşlarımın sorula

rını sırasıyla alacağım. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim?.. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
64 ncü maddeye göre usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — 64 ncü maddeye göre. Neyin usu
lü hakkında efendim? 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
Sualler ve cevaplar, yani 61'e göre sorulan sualler, 
verilen cevaplar hakkında. 

-» m>n<ım •» 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 ' " ~" 

BAŞKAN : Başkanveldli Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : İsürtail Hakkı öztonuı (Adana), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum : 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Sorular üçin isimi eri okuyalım da 
ondan sonra bakalım efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
Sorular üzerinde yapıiagelen muamelenin Tüzüğe 
•aykırı olduğu kanaatindeyim; onu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, 61 nci maddenin son fık
rası şu: Sorular konuşmalar bittikten sonra sırayla 
sorulur. 

Konuşmalar bitmiştir, şimdi soruları sırasıyla ala
cağım. Zaten 'listesi elimizdedir, ona göre sorulacak
tır. 

ÎBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) —. 
Sayın Başkan, arz etme!k istediğim şu: Bu sualler 
çok soruluyor, az soruluyor; cevaplanmadan, orada
ki bu 61 nci maddedeki sual müessesesiyle 95 nci 
maddedeki sual müessesesi şu Meclisin tatbikatında 
günlerdir birbirine karıştırılıyor. Ben fikrimi arz ede
yim de efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun, konu
şun, 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu Belediye Gelirleri Kanununun müzakeresi sıra
sında, bana göre, meydana çıkmış bir durum var. 
Muhalefet grubu düşünebildiğince sualler soruyor. Bu 
suallerin maksadı şudur, budur; o benim takdir edebi
leceğim bir konu değildir. 

Sorulan soruların Komisyona ya da Başkanlığa 
yöneltilip yöneltilmemesi hususu tamamen Başaknlı-
ğın takdiri dahilindedir. Bir önemli noktayı birbi
rinden ayırt etmeye çalışıyorum. 

Başkanlık bu sualleri yöneltir, ya da yöneltmez; 
onun takdiridir. Yöneltilen bu soruları Hükümet ya 
da Komisyon uzun uzun cevaplandırır; kısa kısa 
cevaplandırır ve o sorular karşısında bir tavır alır. 
O da, onun sorumluluğu; tarihe onun sorumluluğu 
olarak geçer; Parlamento hayatına onun sorumluluğu 
olarak geçer. Ama şunun olmaması lazım gelir: 
61 nci maddenin bir fıkrasında; «Görüşme sırasında 
Hükümetten veya Komisyondan soru sormak isteyen
ler sorularını yerlerinden sorarlar» diyor. Bu, mü-
zakeretlerin tamamlanmasından evvelki bir işlemdir. 
Konuşmalar bittikten sonra sorular soruluyor, arka
sından müzakereler tamamlanıyor; önergesiyle, ve oy
lamaya gidiliyor. Bu suallerin, 61 nci maddedeki bu 
suallerin cevaplandırılmasında, verilecek oy üzerinde 
müessir bir durum vardır. Yani, alakalı Bakan 
ya da komisyon kendi takdirine göre bir kelime, bir 

cümle, bir sayfa - kendisi bilir - bir cevap verecek. 
O cevap müessesesinin de bu durumda ihlal edildiği 
kanaatindeyim. 

Gelsinler, az izahat versinler, çok izahat versinler. 
Yani şu söylenmesin Başkanlıkça : Efendim siz o 
kadar çok sual soruyorsunuz ki, bunu suiistimal edi 
yorsunuz. Bu suiistimalin engellenmesi mümkün; 
Başkan suali tevcih etmez. 

Bana şahsen sual sorulsa, şu kürsüde suali ben 
tartarım, ağırlığını koyarım; öyle sual vardır sadece 
gülünür geçilir, öyle sual vardır 10 sayfa cevap ve
rilir, öyle sual vardır bir satır cevap verilir. Her 
sual çok akıllı, yetişmiş bir muhataba tevcih edildi
ğine göre', onun cevabı da onun takdiri içinde, uzun 
ya da kısa olur. Fazla zaman kaybı katiyen söz 
konusu değildir. Bu benim arz ettiğim hususta bil
hassa iktidar mensubuna, şurada bir şeyi söylemek 
istiyorum : 

Acaba Aksakal yeni bir zaman mı istiyor? Yani 
bir zaman istemiyorum. Bu kanunun görüşülmesi 
kanala girdi. Belli bir süratte, 100 kilometreyle gide
cek yerde 20 kilometre süratle bu katar gidiyor ve 
sonuna da yaklaşmışa benziyor. Yeni bir zaman ta
lebi içinde değilim. Yalnız şunu söylüyorum : Bir 
müessese vardır ki, kendi ellerimizle yıkıyoruz onu. 
Yarın cidden kullanmak istesek, muhatap bulamaya
cağız. 

Yarın cidden çok girift bir mesele karşısında cid
den aydınlanmak istesek yine cevap alamayacağız. 

«Efendim, yazılı cevap vereceğim» dediniz mi, ta
biri amiyane ile, gitti köy sandığına. 

Bu yazılı cevabın burada fazlaca kullanılmaması 
lazım gelir. Sayın Başkanlık,.. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal... 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Siz de soruyu doğru 

sorun. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 

Efendim, bunu takdir edecek olan Başaknlıktır, onu 
arz ettim. Arz ettim onu. Hiç bir itirazım yok. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, lütfen çabuk bağla
yın da... 

ÎBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Bu konuda sorulacak sualler... 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Engelleme yapıyorsu
nuz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Hakemin düdüğü ne işe yarıyor? 

Sayın Meclis Başkanı hakemdir. Elinde düdüğü 
yoksa tokmağı vardır. Bu meseleyi bir noktada dur
duruyor. 
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TEMEL ATEŞ (Ordu) — Halen engellemeye de
vam ediyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, rica edi
yorum. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Efendim suiistimalden söz edilemez burada. Ben bir 
fikrin sahibiyim beyefendi, bana ne kadar laf atar
sanız atın, o ölçüde cevap vermeyeceğim. Bunun 
kampanyasını da açtım bu Mecliste. Görüşlerini 
herkes söyleyecek. 

Sayın Başkanın beyanıyla, sepetinde pamuğu olan 
gelir burada söyler onu. Anama sövseniz cevap ver
meyeceğim size şuradan. 

Müsaade edin bu ölçü içinde kalalım. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 

(AP sıralarından alkışlar) 
Efendim soru müessesesi zaten teamüllerimize gö

re, geleneklerimize göre yıllardan beri tatbik edilen 
bir usule göre yapılıyor. O usulün dışına, çıkmamız 
katiyen düşünülemez. Aynı usul devam edecektir. 

Şimdi soru soran sayın arkadaşlarımın sorularını 
sırasıyla ele alacağım. Soru soracak sayın arkadaşla
rımdan rica edeceğim. Sorular kısa, gerekçesiz ve 
maddeyle ilgili olsun. 

11 nci madde üzerinde verilmiş önergeler de var. 
Şimdi soruları alıyorum efendim. 
Sayın Hükümet, oradan mı cevap vereceksiniz 

efendim?. 

MALİYE BAKANI ZlYA MÜEZZİNOGLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — İzin verirseniz önce so
ruları alalım sonra cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Buyurun Sayın Güngör Hun. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkanım, 

önce soru soracak arkadaşlarımızın isimlerini okur 
musunuz? 

BAŞKAN — İsimlerini okuyayım, hay hay efen
dim. 

Sayın Güngör Hun, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğhı, 
Sayın Sartoğlu, Sayın Ersoy, Sayın Sayın, Sayın 
Çakmakçı, Sayın Külâhlı, Sayın llgün, Sayın Ekinci, 
Sayın Gürdrama, Sayın Kavurmacıoğlu, Sayın Kel
leci, Sayın Haznedar, Sayın Turan, Sayın Angı, Sa
yın Evliya, Sayın Kocal, Sayın Bayraktar, Sayın Yıl
maz, Sayın Ali Yılmaz, Sayın Ceyhun, Sayın Kaba
dayı, Sayın Erdal. 

Bir de ayrıca yazılı olarak bir arkadaşımızın so
rusu var, Cemal Aktaş. (AP sıralarından «Soru işlemi 
bitti mi?» sesleri) 

Bittiğini ifade etmişler efendim. Zaten soru sorma 
işlemi bitmiştir. 

Sayın Güngör Hun, buyurun efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — «Gerekçesiz sual» 

beyanında bulundunuz Sayın Başkanım. Şimdi, ge
rekçe sormayacağız. 

BAŞKAN .— Tabii, kısa ve muhtasar. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Yalnız suallerimize 

cevap verilmediği için, hür vicdanımızla oy verirken 
mütereddit kalmaktayız. Anayasayı mı ihlal ediyoruz, 
İçtüzüğü mü çiğniyoruz bilemiyoruz? 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Bilmediğin 
şeyi niye soruyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen karşılık vermeyin, karşılık 
vermeyin de... . 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 9 Şubat tarihli 
Günaydın Gazetesinde, bir sualimin, Sayın Bakan ta
rafından dahi cevaplandırılmadığı 500 - 600 bin nüs-
halik gazetenin sütununda yer almıştır. 

BAŞKAN — Evet. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, şu 

hususu bilhassa arz etmek istiyorum : Vergiler, Mec
lislerin demokratik düzen içinde Meclislerin var olu
şuna neden olan hususlardır. Kanundur. Bu hususu 
tetkik ederken, meselenin vuzuha ermesinde mutlak 
zaruret vardır. Takdir edersiniz ve geçmiş engin tec
rübelilerden binisiniz. Rahmetli Ağrı Milletvekili Ha
lis Öztürk, Yüce Adalet Divanında, Anayasa ihlali ile 
mahkûm edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hun, şimdi biz burada... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ama efendim, oy 
vereceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi, bu tam bir gerekçe değil, bir 
konuşma mahiyetini alıyor. Onun için lütfen sorunu
zu sorun. Onu rica edeceğim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bakın sual sora
cağım, ama nasıl soracağım onu bilmiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sorun efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Dün akşam İs

tanbul Milletvekili Sayın Ekrem Ceyhun, Sayın Hay
rettin Uysal tarafından teklif edilmiş bulunan bu ka
nun. teklifinin 11 nci maddesinin Anayasaya aykırı 
olduğunu ifade etti; Anayasa maddeleri zikrederek. 

11 nci maddenin Anayasaya aykırı olup olmadığı
nın cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Niye sabahtan beri 
uzatıyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen benim muha

tabım değilsin. 
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BAŞKAN — Buyurun devam eden Sayın Hun. 
(Gürültüler) 

fimdi eğer Parlamentonun çalışıp da bir neticeye 
varmasını istiyorsanız, müdahaleleri lütfen kesin. 
Müdahale edildiği müddetçe hiçbir sonuç da alınma
yacaktır. 

Buyurun devam edin Sayın Hun. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 11 nci maddenin 
(B) bendinde «Belediye Gelirleri Kanununda bahsi 
geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsiliyle ilgili olarak belediyelerce yet
kili kılınacak kişiler, mükellef ve sorumlular nezdin-
de gerekli inceleme yapabilirler» ifadesi var. Bu ince
leme nasıl uygulanacaktır? Kimler tarafından uygula
nacaktır? Bu hususa kim karar verecektir? Şimdi eğer 
bu madde Maliyenin vergi dairesini yönetme mahi
yetinde ise, son bendinde (G) bendinde şöyle bir ifa
de var; «Bu kanun hükümleri uyarınca belediyelere 
verilmek üzere tahsil edilen vergi ve paylarından be
lediyelerin Türkiye Elektrik Kurumuna olan borçları 
düşüldükten sonra kalan miktar Maliye Bakanlığınca 
belediyelere ödenir.» 

BAŞKAN) — Evet. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Şimdi burada da... 
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GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
belediyeler yetkili adam gönderecek, vergi dairesi in
celeme yaapcak... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Yetkili memur 
gönderecek, «adam» değil. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — İnceleme yaptı
rılan bu daire, Türkiye Elektrik Kurumu nezdinde, 
imza sahibi durumunda oluyor Maliye Bakanlığı.... 

BAŞKAN — Tamam, soru şeklinde sorun efen
dim, cevap versin Hükümet. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Acaba bu işlem 
nasıl yürüyecektir? Yani, (B) bendiyle (D) bendi 
sualimin neticesi olarak tenakuz dolu oluyor. Bunu 
telif edip, sıhhatli bir hale getirmek mümkün müdür, 
11 nci maddenin bu bendini? 

2. «Yerel Yönetim Bakanlığı» Anayasa dilinde 
var mıdır? Yüce Meclisin Sayın Başkanı, Anayasa
nın gereğini ifa etmekle herkes yükümlüdür, zatiâliniz . 
başta. Anayasa dilinde olmayan, «Yerel Yönetim 
Bakanlığı» ve, «Yerel Yönetim Bakanı» ifadelerini 
nasıl işleme tabi tutacaksınız? 

BAŞKAN — Evet, tamam mı efendim? (CHP 
sıralarından, «daha var, daha var» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin. 

Evet, Sayın Hun biraz çabuk edin de, çünkü o 
kadar fazla zamanımız yok. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bu hususların ta
rafımca sıhhatli oy kullanılmasına müessir olacağı 
inancıyla, Sayın Hükümetin açıklığa kavuşturması hu
susunda yardımlarınızı, sözlü olarak intikalini, arz ve 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hun. 
Sayın Bakan, şimdi soruların hepsi bittikten son

ra mı cevap vereceksiniz, yoksa her milletvekilinin 
sorusuna aynen cevap verecek misiniz? 

MALtYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, izin 
verirseniz bu ilk soruya hemen cevap arz etmek isti
yorum, ötekiler hakkında ayırca gereğini düşüneyim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Soru sahibinin üze
rinde ilk durduğu konunun Anayasaya aykırı bir yönü 
yoktur. Burada, bu kanun çerçevesinde, düzenlenen 
vergi, resim ve harçlarda, belediyelerce yetkili kılına
cak kişilere mükellefler ve sorumlular nezdinde bir 
sınırlı inceleme hakkı tanınmıştır. Yasal bir haktır, 
Anayasaya aykırı bir yönü yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Hun, tabii haklı olarak, 
muhalefet bazı mevzularda engelleme için bazı husus
ları uzatabilir. Ama bunlar da biraz kitabına uymalı 
değil mi? Biraz kısa keserseniz daha iyi olur tahmin 
ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Evet buyurun. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) '— Sayın Başkan, 

egelleme ile ilgili değil, istirham ederim. 
BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Sayın Başkan, 

soru sorma tekniğini böyle tahrip ettirmeyin bu ada
ma. 

BAŞKAN — Müsaade edin, müsaade edin efen
dim. 

Buyurun devam edin efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 

ben adam değilim; adam olan Tuncay Mataracı, 
Gümrük Tekel Bakanı. 

BAŞKAN — Devam edin sorunuza. Sorunuz 
bitti mi Sayın Hun? 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Onu kendisine 
sen söyle. 

BAŞKAN — Sorunuz bitti mi Sayın Hun? (Gü
rültüler) 

Sayın Hun sorunuz bitti mi? 
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İkinci soru, Yerel Yönetim Bakanlığı ile ilgili idi; 
Bakanlıkların adı Anayasada sayılmamıştır, özel bir 
kanunla düzenlenir, Yerel Yönetim Bakanı bu ka
nun çerçevesinde görev yapmaktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın ismail Hakkı Köylüoğlu, buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan... % 
BAŞKAN — Sayın Hükümet duyuyorlar mı 

efendim? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Güç duyuyoruz Sayın 
Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, biraz ileri lütfe
dip gelseniz; buyurun. 

Efendim gürültüyü keserseniz lütfen, sorularını 
sorsunlar. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
— Maddede, Emlak Vergisi uygulamasına ilişkin hu
suslarda, belediyelerle vergi daireleri gerekli işbirliği 
yaparlar» denilmektedir. Emlak vergisi uygulamala
rının kapsamı nedir? Bu tür açık ve kesin olmayan 
ve kanuna giren ifadeler tatbikatta ihtilafa yol açma
yacak mıdır? 

Teşekkür ederini. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Köylü

oğlu. 
Evet, Sayın Hükümet?... 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, Vergi 
Usul Kanuunda vergilerle ilgili olarak her türlü bilgi
leri, özel, resmi kişilerden toplamak yetkisi tanınmış
tır. Bu maddenin (D) fıkrası da bu çerçeve içerisinde 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Adem Ali Sarıoğlu, buyurun. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Bu 11 nci 
maddenin (A) fıkrasında «Bu kanunda yazılı vergi, 
resim ve harçların en az ve en çok miktarları arasın
da değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılıncaya kadar 
maktu tarifelerdeki en za miktarlar uygulanır.» di
yor. 

Şimdi benim aklıma bir soru geldi. Sayın Baş
bakan Yardımcısı Hikmet Çetin de buradalar. Ana
dolu basınının dertleriyle ilgili bir konu vardı. En 
kısa zamandr bu mevzu halledilecektir dedi, 13 ay

dır bu mevzudan hiç bir haber yok. Bunun üzerine 
aklıma bir soru geliyor. Bakanlar Kurulu geç karar 
verme^ durumunda kalırsa, aradaki alacak açığının 
sorumlusu kim olacaktır? 

2. Bu 11 nci maddenin (B) bendinde ise, «Bele
diye Gelirleri Kanununda bahsi geçen vergi, resim 
ve harç ve belediye paylarının tarh, tahakkuk ve tah
sili ile ilgili olarak, belediyelerce yetkili kılınacak ki
şiler mükellef ve sorumlular...» demekle kişiler tutma 
ve belediyelere bir külfet getirmektedir. Buradaki 
espride, binlerce memurun görev için alacağı ücret
lerin maliyete etkisiyle, belediye hizmetlerini aksat
mayacak mı? 

3. Bu maddenin (C) bendi vergi tahsilinin karı
şıklıklarından bahsediyor. Pratik zorlukları gideril
meden, alelacele kanun çıkartılmasının sebebi ne
dir? 

4. Bu maddenin (E) bendinde «Maliye Bakan
lığı yıllık miktarı 1 000 lirayı geçmeyen vergi, resim 
ve harçları bir taksitte ödetmeye yetkilidir.» deniyor. 
1 000 liraya kadar olan vergiler taksitsiz ödenecekmiş. 
Daha yüksek meblağlar için herhangi bir açıklık ge
tirilmemiştir? Hükümet bunu kaç taksitte alacağı 
hakkında ne söyleyecektir? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

5. Emlak vergi değerlerinin, vergi dairelerince 
yeniden takdir edilmesinde 2 bakanlık işbirliği yapar 
deniyor. Buna göre işbirliğinin nasıl sağlanacağı 
hakkında hiç bir açıklık getirilmemiştir. Hükümetin 
de bize bu hususta bilgi vermesini rica ediyorum. 

6. Biraz önce bahsetmiştim; fakat başka soru 
münasebetiyle bir soru sormak istiyorum: Sakarya 
Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşının 
5237 sayılı Kanunun değiştirilmesini öngören kanun 
tekliflerinin görüşülmesi sırasında - özellikle (A) 
fıkrasından bahsediyorum - (A) fıkrasının Anaya

samıza aykırılığı açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarîa, İçtüzüğümüzün amir hıüikmü de dikka
te alınarak, Anayasa Komisyonunda bu maddenin 
(A) fıkrasının incelenmesi düşünülmüyor mu? 

7. Bu kanunun özelliği küçük esnafı ortadan kal
dırmayı amaçladığına göre, böyle bir kanunun, mil
lete eza olarak getirilmesinden ve milleti asi ettirme
den ne medet ummaktadırlar? 

8. Belediyeleri böyle baskı unsurlarını havi ka
nunlarla, donatmakla Cumhuriyet Halk Partisi, 
uygulamayı amaçladığı insanca, hakça bir düzen 
balonuna kendi siyaseti içerisinde ters düşmüyor 
mu? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğlu. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, 11 nci 
maddenin Anayasaya aykırı bir yönü yoktur. Anaya
samızın 61 nci maddesi, alt ve üst sınırları gösteril
mek kaydıyla, Hükümete bu çerçeve içinde vergi mik
tar ve oranlarını düzenleme yetkisini tanımış bulun
maktadır. 

Bir başka soru ise, 1 000 TL. ile ilgili ödeme
lerle ilgili bulunuyordu. Bu hüküm, bu miktarın 
altındaki ödemelerle ilgili öngörülmüş bir hükümdür. 
Bunun üzerindeki ödemelerde, bu kanunun ve Vergi 
Usul Kanununun bu husustaki hükümleri uygulana
caktır. 

Emlak vergileriyle ilgili hüküm, (C) bendinde de
ğil (D) bendinde uygulanmıştır. Daha önceki bir 
soru nedeniyle buna cevap arz etmiş bulunuyor
dum. 

Bir başka soru ise, yine başka yönüyle en az Ana
yasa ile ilgili bulunuyordu. Arz ettiğim gibi, konu
nun Anayasaya aykırı bir yönü yoktur. 

Başka bir soru : Bu verginin esnafı ezmek ama
cıyla hazırlanmış olduğu ve bu konuda bir açıklık 
getirilmesiyle ilgiliydi. Bu düzenlemenin esnafı ez
mek gibi bir amacı yoktur. Esnaftan gücüne göre 
vergi, resim ve harç almak suretiyle esnafa ve diğer 
tüm belde halkına hizmet yapmak durumunda olan 
belediyelere kaynak sağlama amacına dönüktür. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, 4 soruma cevap verdi, ben 8 soru sordum. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi Hükümete illa bu 

şekilde sualleri cevaplandıracaksınız diye bir müeyyi
de yok elimizde. 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Öbürle
rine cevap vermeyecek mi acaba Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hükümet o şekilde takdir etmiştir, 
tabii onların takdirine bağlıdır. 

Buyurun Sayın ilhan Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, gö

rüşmekte olduğumuz Sakarya Milletvekili Sayın Hay
rettin Uysal ve 16 arkadaşının 1.7.1948 tarihli ve 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun teklifiyle; Kastamonu Millet
vekili Sayın Satori Tığlı'nın aynı tarzda değişiklik ya
pılmasını derpiş eden tekliflerinin, Plan Komisyo

nunca tanzim edilmiş olan 11 nci maddesi üzerinde 
aracılığınızla birkaç soru yöneltmek istiyorum: Hem 
•komisyona, hem Bakana, hangisini yönelttiğimi her 
maddede ayrı ayrı zikretmek işitiyorum. 

Saygılarımla. 
Sayın Başkan, gerçi bir evvelki maddede, bir ev

velki soru soran arkadaşıma cevap verirken Sayın 
Maliye Bakanı, her ne kadar 11 nci maddede Ana
yasaya aykırı bir durum olmadığını iddüa etmişler 
ise de; belli bir verginin tavanı kanunda tespit edil
mediğinden, bundan evvel pek çok maddeler Ana
yasa Mahkemesince iptal olunmuştu. Bu hakikat or
tada iken ve 11 nci maddesinin bu kanunda yazılı 
vergi, resim ve harçların en az ve en çok miktarları, 
dikkat buyursunlar, en çök miktarları arasında, yani 
bir daha tekrar ediyorum, «En çok miktarları arasın
da değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir» 
tabirinin Anayasaya aykırı olduğu kesindir. 

Bu maddeyi bir inatlaşmayla kabul buyurmak is
tiyorlar, öyle anlaşılıyor, değ'iştirmeyi düşünmedik
leri anlaşılıyor. Bütün bunlara rağmen, acaba İçtü
züğümüzün 86 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğin
ce, komisyonca geri almak suretiyle Anayasaya ay
kırılık... (Gürültüler, Başkanın tokmağa vurması) 

BAŞKAN — Lütfen gürültüyü kesin, çünkü sual 
duyulamryor Hükümet tarafından. 

Buyurun efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Teşekkür ederim. 
Anayasaya aykırılık kesin olarak, açık olarak 

bahis mevzuu olduğuna göre; hiç değilse bu mad
deyi, İçtüzüğümüzün 86 nci maddesinin 2 nci fık
rası gereğince komisyona geri alıp, hiç değilse bir 
defada düzeltmek suretiyle Anayasaya aykırılığı or
tadan gidermeyi ve bu kanunun bu maddesinde tat
bikat uman bazı belediyeleri kanunun gecikmesini 
önleme bakımından hiç değilse, düzeltmeyi acaba dü
şünüyorlar mı? 

Bunu komisyona sormuyorum, Bakanın cevap ver
mesini rica ediyorum. 

Efendim, bir başka konu: Yerel Yönetim Ba
kanlığı kanunla kurulmuş bir bakanlık değildir". 
Bundan önce tecrübemiz vardır. Kültür Bakanlığı 
onayla kurulmuş, onayla kaldırılmış, bir daha onay
la kurulmuştur. Yerel Yönetim Bakanlığı da bir 
onayla kurulmuştur; yani yarın bir onayla Yerel Yö
netim Bakanlığının kaldırılması bahis konusudur ve 
Sayın Mahmut Özdemir Beyin yer değiştirmesi ba
his mevzuu olabilir. 

Dinlemiyorlar efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, siz sualinizi so
run efendim. Siz sorunuzu sorun efendim, Başkanlı
ğa hitap edin, buyurun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) - Bu gayet açık, 
ortada iken, kuruluş kanunu bulunmayan bir bakan
lığa bir usul kanunuyla, bir vergi kanunuyla yetkiler 
veriHmekıtedir. Başka kuruluş kanunu olan bakanlık
ların yetkilerini, filfarz 116 'sayılı Kuruluş Ka
nunuyla İmar ve İskân Bakanlığının yetkilerini, bil
farz İçişleri Bakanlığının yetkilerini, vermek, kanuna 
uygun olmadığına göre, bunu düzeltmeyi düşünüyor
lar mı? 

Bir 3 ncü soru, bunu hem komisyondan ve hem 
de Sayın Yerel Yönetim Bakanından bizzat cevap
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim devam edin. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Türkiye'nin en 
büyük yatırılma kuruluşu olan İller Bankası Genel 
Müdürlüğü için, İmar ve İskân Bakanlığı ve Yerel 
Yönetim Bakanlığı aralarında bir pazarlıkla belki 
haklı olarak bu kuruluşa sahip çıkma yarışı içinde
dirler. Burada İller Bankasına büyük işler düşmek
tedir. 

Sanıyorum ki, İmar ve İskân Bakanlığına ait olan 
bu kuruluşun doğrudan doğruya burada şu usul ka
nunu, şu vergi kanunuyla alınıp bir başka bakanlığa 
'devredilmesi mümkün değildir. 

Bu konuda, İller Bankasıyla ilgili konuda, 7116 
sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri 
Hakkındaki Kanunun yerinde; yani 20 nci maddesin
de ibra edilmek suretiyle bir kanunsuzluğu önlemeyi 

\şayın Komisyon Başkanı düşünürler mi? Onu rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi bunlar 11 ndi maddeyle ilgili 
midir Sayın Ersoy? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet, bu madde
de var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, devam edin. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — (A) bendinin 2 nci 

fıkrasında, «Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılın
caya kadar maktu tarifelerdeki eri az miktarlar uy
gulanır» deniliyor. Yalnız dikkat buyurulursa, bu 
madde esas itibarıyla sadece 12 nci maddeyle ilgili 
değildir. 

(A) fıkrasında, «Bu kamımda yazılı vergi, resim 
ve harçların en az ve en çok miktarları arasında de
ğişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir» den
dikten sonra, «Bakanlar Kurulunca değişiklik yapı

lıncaya kadar maktu tarifelerdeki en az miktarlar 
uygulanır» denmek suretiyle bir boşluk ortaya geti
riyoruz. 

Bu konuda 2 sualim var. 
BAŞKAN — Yalız bunlar kadar uzun olmasın 

Sayın Ersoy; rica edeyim lütfen, kısa kesin. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Kusura bakma

yın Sayın Başkan. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sualin kısa 

olacağına dair bir hüküm var mı Sayın Başkan 
BAŞKAN — Var efendim, madde vardır; muh

tasar, kısa olması İçtüzüğün hükmüdür. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Gerek

çesi var. 
BAŞKAN — Hayır gerekçesizdir. 

"Buyurun, siz devam edin Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bunlardan bir ta

nesi, eğer nispi vergilerde böyle şeyler var ise, bunla-
* rın da asgarisinin kullanılacağına dair bir hüküm ge

tirilmesinde fayda mülahaza edilir mi? 
Ayrıca, «Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılın

caya kadar maktu tarifelerdeki en az miktarlar uy
gulanır» deniyor; ama bugünkü tatbikattan bir tek 
cümlecikle işaret buyurmama müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) - - Ankara Belediyesi, 

vaktiyle yürürlükteki kanunlara istinaden, o zamanki 
adıyla en az 180 lira teminat parası aldığı halde, ne 
dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyorum, sayın 
Balkan burada olsaydı kendilerine de söylerdim, son 
günlerde gazetelerde okuduğumuz şekliyle belediye
lerin yapacağı tarifeleri düzenlemekle, tasdik etmekle 
yetkili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ısrarla 
reddine rağmen EGO İşletmesi hâlâ bu teminatları, 
güvence parası adı altında 500 liraya iblağ etmenin 
gayreti içindedir. Bu kanunsuzdur; üzerinde durmaya 
değer. Bunun üzerinde bir şöy söylemiyorum; yalnız 
Ankara Belediyesinin bu kanunsuz tatbikatı Bakan
lığın muhalefetine rağmen tatbik etmesi halimde ya
rın İstanbul Belediyesi, mesela bütün Türkiye için 
yapılmış olan İstanbul'daki Boğaz Köprüsünün tari
fesinde kendisine göre bir değişiklik yaparsa; yani 
c/c 50'yi % 51, % 60 yapmaya kalkarsa, aoalba Ba
kanlık bunu nasıl önleyecektir? Bir müeyyide koyma
yı düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Evet, bittü mi Sayın Ersoy? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanını, 

devam ediyorum. 
BAŞKAN — Çok mu devam edecek? 
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — Birkaç sualim daha 
var. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ersoy, siz, İçtüzüğü 
çok iyi bilen bir insansınız ve hakikaten Parlamento 
çalışmalarınızı da takdir ederim; biraz krsa olursa 
daha iyi olur. 

Buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, bu 

maddenin (C) fıkrasında; «Maliye Bakanlığı, Yerel 
Yönetim Bakanlığının da görüşünü alarak, - bu iba
reyi Yerel Yöneltim Bakanlığının kuruluş kanunu ol
madığı için zaten kabul etmek mümkün değil - yeni
den düzenlenen veya değişiklik yapılan vergi, resim ve 
harçlara ilgili olarak, vergilemede güvenliği ve basit
liği sağlamak amacı ile tarh, tahakkuk ve tahsil usul
leri de dahil olmak üzere, gerekli düzenlemeleri yap
maya ve önlemleri almaya yetkilidir» deniliyor. Bu 
esasen Maliye Bakanlığının vergi sistemi bakımından 
tabii vazifesi değil nfidir ve bu maddenin bu fıkrası 
haşiv ifade etmez mi? 

Aynı şekilde (D) fıkrasında ise, «Emlak vergi de
ğerlerinin, vergi dairelerince yeniden takdir ettirilmesi 
ile ilgili çalışmalarda ve Emlak Vergisi uygulanmasına 
ilişkin hususlarda belediyelerle vergi daireleri gerekli 
işbirliği yaparlar» deniyor. Sayın Başkan, hiçbir ko
nuda, hiçbir kanunun tatbikinde, uygulamasına b.'r 
yetkili Bakanlığın, diğer bir bakanlıkla işbirliği yap-
mamalsı mevzubahis değildir. Zannımca bu da bir 
haşivdir; bu haşivi de kaldırmayı düşünüyorlar mı? 

Bunu da sormak istedim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, Ko
misyona bir soru vardı, sadece onu cevaplamak isti
yorum. 

Komisyonumuz, görüşülmekte olan kanun teklif i-
nin Anayasaya aykırı olmadığı kesin görüşündedir; 
bu nedenle geri almayı düşünmüyoruz. Kaldı ki, Sa
yın Demirel tarafından hazırlanmış bulunan bağlı tek
lifte de asgari ve azami hadler vardır. Ancak orada, 
bunlar arasında tarife uygulamaya belediye meclis
leri, bazı haillerde, yetkili kılınmıştır. 61 nci madde
nin 3 ncü fıkrasına göre azami ve asgari hadler ara
sındaki bu yetkiyi kullanma Bakanlar Kuruluna veril
miştir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Komisyon. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bu konuyu ben 

hassaten Maliye Bakanından rica etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin, şimdi cevap verili
yor Sayın Ersoy. 

Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayıti Başkanım, Sayın Ersoy'un 
asgari - azami nispetlerin Anayasaya aykırı olup ol
madığına dair sorusu, daha önce, Maliye Bakanımız 
tarafından cevaplandırılmış idi, buna ekleyecek bir-
şey yok. 

ikinci soruları; Yerel Yönetim Bakanlığının ku
ruluş yasası bulunmadığı için, belli yasalarla kendi
lerine yetki ve sorumulük verilemez, şeklinde idi, 
yanlış anlamadıimısa. 

Sayın Ersoy da bilirler ki, kuruluş kanunu, adı 
kuruluş olmasına rağmen, bakanlık kurmaz Sayın 
Başkanım; Bakanlığın birimlerinin yetki ve sorumlu
luklarını tespit eder, bir sisteme bağlar. Bakanlık ku
rulması, 4951 sayılı Yasa ve Anayasanın 106 ncı 
maddesiyle belirlenmiştir. Yerel Yönetim Bakanlığı 
da buna dayalı olarak kurulmuştur. Kuruluş kanunu 
ile bakanlık kuruluyor olsaydı, önce Başbakanlar ya
saları çıkarırlar ki, ondan önce hükümet olmaları 
gerekirdi, sonra da bakanlık kurarlar idi. Sayın Er
soy'un bunu iyi bileceği kanısındayım ve Sayın Ersoy 
bir şeyi daha iyi bilirler umudunu taşıyorum: Bugün 
kuruluş yasaları olmadığı halde, Anayasa ve 4951 sa
yılı Yasaya göre kurulmuş olan bakanlıklar vardır; 
kendi hükümetleri zamanında da bu bakanlıklar ku
rulmuştur, elan da bunların kuruluş yasaları yoktur. 
Kuruluş yasaları olmayan bu bakanlıklara, başka ya
saların sorumluluk ve yetki vermeleri Anayasaya ay
kırı olmuyor da, neden Yerel Yönetim Bakanlığına 
bu yasa ile yetki ve sorumluluk vermek Anayasaya 
aykırı oluyor; sizin ve Yüce Kurulun takdirlerine su
nuyorum. 

Diğer sorulara yazılı cevap vereceğim Sayın Baş
kanım. , • • 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorulara cevap verilmiştir. 
Sayın Ahmet Sayın . 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, aşa

ğıdaki sorularımın, sayın Bakan tarafından cevap
landırılması hususunu tavassutlarınıza arz ediyorum. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişik
lik yapılmasına ilişkin kanun teklifinde, vergi, resim, 
ve harçların tahakkuk ve tahsiliyle, bu tahsillerde uy
gulanacak esaslar ya da taksitten dirme Maliye Ba
kanlığının yetkisine devredilmiş. Fakat, bunlar üzerin-
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de yapılacak incelemeler ise belediyelerce görevlendi
rilecek kişilere bırakılmaktadır. Bu uygulama, görevin 
bölünmesi değil midir? Tatbikatta çelişki yaratmaz 
mı? Böyle bir uygulama, başka bir vergi kanunların
da var mıdır? 

İlkinci sorum- Bilindiği üzere vergi incelemesi çok 
önemli bir görevdir, incelemeyi yürütecek kişilerde 
belli bir bilgi seviyesi ve tecrübe sahibi olmak gere
kir. Teklifte bu konuda herhangi bir hüküm yok. Sa
dece bazı kişilere inceleme yetkisi verileceği ifade 
olunmaktadır. Ancaba bu kişilerde yüksek tahsil şantı, 
bir kurs ya da özel eğitim öngörülüyor mu? 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ahmet Sa

yın. 
Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETtM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMÎR (Sivas) — Sayın Başkanım, bu soru, Sayın 
Sayın'ın sorusu, daha önce de 2 kez soruldu. Belli 
ölçüde yanıtlandı. Burada bir kere de kısaca ben 
arz edeyim. 

Bu yasayla belediyelere belli kaynaklardan, belli 
paralan alma yetkisi veriliyor. Kaynağın sahibi bu 
yasaya göre yerel yönetim, yani belediyedir. Kendi 
kaynağını denetlemek, mükelleflerin defterlerine ve 
belgelerine intikal eden kendi paylarına bakmak on
ların yasal görevleridir. Burada yasaya aykırı bir yan 
yoktur. Kaldı ki Emlâk Vergisi Yasasının 31 nci mad
desinde de buna benzer, aynı hükümler vardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Kaya Çakmakçı, buyurun. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, 
sualimi arz ediyorum. 

1 nci sualim: 11 nci maddenin (D) bendinde «Be
lediyelerce yetkili kılınacak kişiler» ibaresi yer al
mıştır. Bu kişilerin vasfı açıklanmamıştır. Bunların 
tahsili ne olacaktır, seviyesi ne olacaktır? Bu kişilerin 
•mesleğe matuf bilgileri görevleri ne olacaktır? Bu 
konularda Sayın Bakandan bir açıklama fica edece
ğim. 

2) 11 nci maddenin (C) bendinde, «Maliye Ba
kanlığı Yerel Yönetim Bakanlığının da görüşünü ala
rak bu kanunla yeniden düzenleme veya değişiklik 
yapılan vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak vergi
lemede güvenliği sağlamak amacıyla tarh, tahakkuk 
ve tahsil usulleri de dahil olmak üzere gerekli dü
zenlemeleri yapmaya yetkilidir» deniyor. 

Şimdi Maliye Bakanlığı hangi süre içinde bu dü
zenlemeleri yapacaktır? Bu düzenlemeler çok değil
dir; fakat süresi belli değildir. Ayrıca Maliye Bakan
lığına yetki verilmiş, fakat görev verilmemiş, bu işi 
yapacaktır denmemiştir. Maliye Bakanlığı bu yetki
sini kullanmaz ise bu durum haksız uygulama ol
maz mı? Maliye Bakanlığının bu yetkisini en kısa 
zamanda kullanmasını sağlayacak bir hüküm var mı
dır? 

3. Madde metninde Yerel Yönetim Bakanlığı ve 
Yerel Yönetim Bakanı ifadeleri geçmektedir. Kuru
luş kanunu olmayan ve henüz kuruluş gayesini icra
atıyla gösterememiş çok yeni bir Bakanlık olan Ye
rel Yönetim Bakanlığı bir başka hükümet tarafından 
iptal edilebilir. Geçmişte bunun misali görülmüştür. 
Bu durumda kanunda yer almış olan bu ifade yüt'i-
rilımiş olmaz mı? Kanunda yazılı fakat fiiliyatta ol
mayacak olan bu Bakanlığın görevlerini o zaman 
hangi bakanlık yapacaktır? Kanunda yazılı olmadığı 
halde bir başka bakanlık bu görevleri yürütme yet
kisine saihip olabilecek midir? 

4.«Maliye Bakanlığı belediyelerin Türkiye Elektrik 
Kuruma olan borçlarını düştükten sonra kalan mik
tarı belediyetere öder» ibaresi yer almaktadır. Burada 
bir süre belirtilmemiştir. Maliye Bakanlığı bu işlem
leri hangi süreler içinde yapacaktır? Her mali yıl 
sonunda yapacak mıdır, yoksa vergi tahsillerinin son 
ayından itibaren takip eden günlerinde veya ayların
da mı yapacaktır? 

Bu konularda sayın Bakandan bilgi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 

Sayın Hükümet hemen cevaplandıracak mısınız? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Çakmak
çının 1 nci sorusu büyük ölçüde cevaplanmış idi. 
Ancak ilgili belediyelerin bu konuda görevlendirecek
leri memurların bir süzgeçten geçip geçmeyeceği, ye
tiştirilip yetiştir ilemeyeceği konusu, gerçekten soru
labilir, niteliktedir düşünülebilir niteliktedir. Elbette 
ilgili Bakanlık olarak Yerel Yönetim Bakalığı, teftiş 
ve denetime yetkili belediye memurlarının hangi özel
likleri taşıyacağını, bunları nasıl yetiştirileceğini bir 
yönetmelikle düzenleyecektir. Onu arz etmek iste-. 
rim. 

«Maliye Bakanlığına, bu yasada getirilen, ya da 
bu yasayla düzenlenen vergi, resim ve harçların tartı 
ve tahakkukuna ilişkin usulleri saptama yetkisi ve
rilmiş, fakat sorumluluk verilmemiş» buyurdular. 
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Takdir buyurursunuz ki, yetkiyle sorumluluk eş
değerdedir. Bir şey yetkiliyse, o aynı zamanda sorum
ludur da. Bugüne kadarki yasalarda da böyle hü
kümler konulmuş, ama siz yetkilisiniz, fakat sorumlu 
değilsiniz diye hiçbir şey gecilanemiştir. Bu yasal ge
leneğimiz de varıdır. O nedenle de bir boşluk doğma
yacaktır. 

Yerel Yönetim Bakanlığının kurulup kurulmamalı 
'konusundaki tereddütlere birinci ve ikinci sorularda 
cevajbımı arz etmiştim. Bakanlıkların kurulması, ku
ruluş yasalarında değil, ilgili yasalarla ve Anayasa 
ile kurulmakta; kuruluş yasaları, işleyişi düzenleyen, 
yetki- ve sorumluluğu detaylarıyla tespit eden yasa
lardır. O nedenle birinci soruda verdiğim cevabı tek-
raren arz ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 

Sayın Cemal Külâhlı. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan da
ha önce Sayın Batanın verdiği cevapları takip ettim. 

Burada bir «kişi» tabiri geçiyor. Bu «kişi» tabi
rinden ne kastedildiğini anlayamadım. Şimdi bu ki
şiler, Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen ver
gi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahakkuk 
ve tahsiliyle ilgili olarak görevlendirileceği bildirilen 
kişiler, hangi kanunun hangi maddesine göre yetkili 
'kılınacaktır? 

Bir başka sorum: Belediye Gelirleri Kanununda 
bahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının 
•tarh, tahakkuk ve tahsiliyle ilgili olarak memur sı
fatını haiz olmayan kimselerin görevlendirilmeleri 
mümkün müdür? Mümkün değilse, görüşülmekte olan 
kanun töklifinin 11 nci maddesinin (B) paragrafında 
bir değişiklik düşünülüyor mu? 

Bir başka sorum: Görüşülmekte olan kanun tek
lifinin 11 nci maddesinin (D) fıkrasında ifade edi
len, «Belediyelerle vergi daireleri gerekli işbirliğini 
yaparlar» hülkmü, hangi yasanın, hangi maddesine 
göre getirilmektedir? 

Sayın Başkanım, bir diğer sorum; 11 nci madde
sinin (G) fıkrasıyla ilgilidir. (G) fıkrasında, «Bu ka
nun hükümleri uyarınca belediyelere verilımıek üzere 
tahsil edilen vergi ve vergi paylarından, 'belediyelerin 
Türkiye Elektrik Kurumuna olan borçları düşüldük
ten sonra, kalan miktar Maliye Bakanlığınca belediye
lere ödenir» denilmektedir. Şimdi sayın Hükümetten 
soruyorum; Türkiye Elektrik Kurumuna belediyelerin 

ne kadar borcu vardır? Buna bilhassa cevap istiyo
rum. 

Bu vergi kanunuyla ne kadar zamanda Türkiye 
Elektrik Kurumu bu borçlarını tahsil etme imkânına 
kavuşacaktır? Ve 5 büyük (belediyenin; istanbul, An-

\ kara, İzmir, Adana ve birisi de Bursa, bunların borç
ları, Türkiye Elektrik Kurumuna olan borçları ne 
kadardır? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edeıJim Sayın Külâhlı 

Buyurun Sayın Bakan. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Külâhlı' 
nın tereddüt ettiği «kişiler» kelimesi, vergi harç ve 
resmi toplamaya yetkili olan belediyedeki görevli ki
şiler anlamındadır. Bunların memur olacağı kesindir. 
Çünkü belediyede istihdam, ücret statülü ve perso
nel yasasına göre çalışan kişilerden oluşmaktadır. İş
çinin denetim yapması, vergi denetimi yapması söz 
konusu olmayacağına göre, memur olacaktır. «Kişi» ta
biri, memuru ifade etmektedir. 

Kaldıki, bir karışıklığı önleyebilmek bakımından 
ilgili Bakanlık olarak Yerel Yönetim Bakanlığı tef
tiş ve denetimin hangi usullerde ve kimler tarafın
dan yapılacağını bir yönetmeliğe bağlayacağı için, 
bu karışıklığın giderileecği kanısını taşıyorum ve açık
lık var olduğu kanısındayım. 

Bu nedenle de Sayın Külâhlı'nın, «bu fıkrada bir 
değişiklik yapmayı düşünüyorlar mı?», önerilerini, 
düşünmüyoruz şeklinde yanıtlıyorum efendim. 

«İşbirliğinin, belediyelerin Maliye ile işbirliği ko
nusunun hangi yasada olduğunu» ifade buyurdular. 
213 sayılı Vergi Usul Yasasının bilgi almaya ilişkin 
148 nci maddesi, «kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel
kişiler Maliye Bakanlığının vergi denetimiyle yetkili 
elemanına, vergi dairelerine her türlü istenilen bilgiyi 
vermekle yükümlüdür» hükmünü getirmiştir ve buna 
müeyyide de koymuştur. Aslında şu madde olmasa 
bile, belediyeler kamu tüzelkişiliği olarak vergi konu
sunda Maliye Bakanlığına yardım etmekle yükümlü
dürler. Bu bir yükümlülük maddesi olmayacak ka
dar da hafif bir maddedir. Kaldıki, Vergi Usul Ka
nunu yükümlülüğü müeyyidelerle bağlamak suretiy
le daha güçlü olarak düzenlemiştir. Bu madde onun 
yanında hafif kalmaktadır, yeni t>ir şey değildir, 
arz ederim. 

Belediyelerin TEK'e olan borçlarını sordular Sa
yın Külâhlı. Şu anda tüm belediyelerin TEK'e olan 
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borçları 7,1 milyar liradır. 4 büyük şehrin, Ankara, 
İstanbul, İzmir, Adana şehirlerinin 7 milyar içerisin
deki payı 4,5 milyar liradır ve bu tüm 7 milyar da 
1979 Bütçesfyle terkin edilecektir. Bütçe kanununda 
yer almıştır, cevaben arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Bu kanunla öden

miş oluyor mu Sayın Bakan? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) —Evet efendim. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Sayın Nihan Ilgün. 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

görüşülmekte olduğumuz kanun teklifinin 11 nci 
maddesinin (A) fıkrasında, «Bu kanunda yazılı ver
gi, resim ve harçların en az ve en çok miktarları 
arasında değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetki
lidir. Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılıncaya ka
dar maktu tarifelerdeki en az miktarlar uygulanır» 
diyor. 

Burada benim öğrenmek istediğim husus şudur; 
bu kanun teklifinde muayyen tarifeler ve miktarlar 
var. Bu miktarların en az ve en çok hadlerini Ba
kanlar Kurulu tespit edecektir. Bu bütün Türkiye 
için mi geçerli, tek bir tarife mi olacaktır, yoksa 
her belediye için ayrı ayrı tanzim edilmiş tarifeler 
ve miktarlar mı olacaktır? Şöyle ki, İstanbul ve An
kara gibi büyük şehirlerdeki tabela unvan vergisinin 
en az ve en çok hadlerini tespit ederken küçük bir 
kasaba belediyesinde de aynı tarife mi uygulanacak
tır, yoksa her belediye için ayrı tarifeler ve miktarlar 
mı alınacaktır? 

2. Bu miktarları Bakanlar Kurulu her sene tek
rarlayacak mıdır, yenileyecek midir veyahut yenileme 
teklifi beeldiyelerin kendilerinden mi gelecektir? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın llgün. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, birinci soru ya
sa teklifindeki cetvelleri tek tek incelemekle cevap
landırılacak bir şey olduğu için yazılı olarak arz 
edeceğim; ancak asgari ve azami hadlerin uygulan
ması konusunda her yıl mı karar verileceği hususunu 
kısaca arz etmek isterim. 

Yetki Öfkanlar Kuruluna verilmiştir. Bir yıl içe
risinde bir defada, fazla da yapabilir, birden fazla 
yıldan sonra da bu değişikliği yapabilir, böyle bir 

I kural konulmamıştır. Günün koşulları neyi gerektiri
yorsa, Bakanlar Kurulu buna göre karar verecektir. 
Bu bir suples maddesidir, biraz ihtiyatlı olabilme, 
uzun zaman içerisinde gereksinimlere cevap verme 
maddesidir. O nedenle asgari, azami hadler getiril
miştir. Bu yetki Bakanlar kurulunundur, süre söz 
konusu değildir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Hasan Ekinci. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, ka

nun teklifi ile belediye gelirlerinin tarh^ tahakkuk ve 
tahsili ile ilgili olarak belediyelerdeki bazı kişilere 
inceleme yetkisi verilmektedir. Ancak metinde bu 
yetkinin kim tarafından kullanılacağı belirtilmemek
tedir. Belediye Başkanı mı, belediye meclisi mi, be
lediye encümeni mi veya başka kimseler mi bunu 
yapacaktır? Birinci sualim bu. 

Teklifin 11 nci maddesinin (E) fıkrasında, «Mali
ye Bakanlığı Yerel Yönetim Bakanlığının da görüşü-

I nü alarak, bu kanunla yeniden düzenlenen veya de
ğişiklik yapılan vergi, resim ve harçlarla ilgili ola
rak vergilemede güvenliği basitliği sağlamak ama
cıyla; tarh, tahakkuk, tahsil usulleri de dahil olmak 
üzere gerekli düzenlemeleri yapmaya ve ücretleri al
maya yetkilidir» denilmektedir. 

Bilindiği üzere vergi tahsilatıyla ilgili 6183 sayılı 
I Kanun vardır. Burada tahsilatın ne şekilde yürütü

leceği belirtilmiş bulunmaktadır. Bu kanun yeterli 
değil midir? Şayet yeterli değilse dahi kanunla ya
pılması gereken değişiklikleri 2 Bakanlığın müştere
ken düzenlemesi doğru' mudur? 

Diğer bir sualim: Belediye Gelirleri Kanununda 
bahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının 
tarh ve tahakkuk, tahsili bugün halen belediyelerde 
görevli memurlar tarafından sağlanabilecek midir? 

Halen belediyelerde ne kadar memur mevcuttur? 
Eğer bu mevcut memurlarla sağlanamayacaksa, ne 
kadar memura gereksinme duyulmaktadır? 

Diğer bir sualim: «Emlâk Vergi değerlerini bele
diye yetkilileriyle, Maliye Bakanlığının müştereken 
yapacağı» belirtilmektedir. Bu 2 kuruluş arasında bir 
sürtüşmeye sebep olmaz mı? Bu nasıl bir düzenle-' 
meyle sağlanacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 

I Buyurun Sayın Bakan. 
I YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
1 DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, belediyelerin bu 
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denetimi nasıl yapacağına ilişkin soru, her soruyu 
soran milletvekilimiz tarafından yenilenmişti. Cevap 
arz edilmişti. Ancak Sayın Ekinci'nin bir kere daha 
sormuş olmasından yararlanarak 2 cümleyle şunu 
ifade etmek isterim. 

Bu gibi denetimlerin nasıl yapılacağına ilişkin be
lediyelerin yasalarında ve ona uygun tüzüklerde hü
kümler vardır. Bugün de iktisat müfettişliği gibi bir 
kurum geliştirilmiştir zaten belediyelerde. Bu emsal
deki memurlar tarafından yürütüleceği kesindir. K'al-
dıki yürürlükte yürütmede zorluklar ve güçlükler ola
caksa ilgili bakanlık onu yönetmelikte düzenleyecek
tir. 

Sayın Ekinci «Amme Alacakları Usulü Hakkın
daki Yasanın, 6183 sayılı Yasanın bu yasayla getiri
len vergi, resim ve harçlar için de uygulanıp uygu
lanamayacağını» sordular. Doğrudur. Bu 6183 sa
yılı Yasa, kendi hükümleri içerisinde belediyelerin 
amme alacaklarını da bu yasa hükümlerine göre ko
valayacağını amir bulunduğu için, burada zikredil1 

meşine gerek kalmaksızın o kanun hükmü içerisine 
girmektedir, yasa hükmü içerisinde. 

Memur sayısı konusundaki sorulan biraz istatis-
tiki bilgiyi içerecek durumda olduğundan izin verir
seniz onu yazılı olarak cevaplayacağım Sayın Baş
kan. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Selâhattin Gürdrama, buyurun efendim. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sa
yın Başkan, Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin 
Uysal ve 16 arkadaşının... 

BAŞKAN — Sayın Gürdrama, sorularınızın tu-
naklara tam geçebilmesi için lütfen ön tarafa geli
niz. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sa
yın Başkan, Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy
sal ve 16 arkadaşının vermiş olduğu 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifinin 11 nci maddesini görüşmek
teyiz. 

11 nci maddenin (B) fıkrasında, «Belediye Gelir
leri Kanununda bahsi geçen vergi, resim, harç ve be
lediye paylarının tarh, tahakkuk ve tahsiliyle ilgili 
olarak belediyelerce yetkili kılınan kişiler sorumlu
lar nezdinde gerekli inceleme yapabilirler.» diyor. 

Kanaatim şu; sorumu soruyorum Sayın Bakan
dan: Mahalli seçimlere acaba gölge düşüreceğini dü-

ı sunmuyorlar mı? Bugün Türkiye'de mahalli seçim-
I lerde bu madde kanaatimce bir gölge teşkil edecek-
I tir ve vatandaşlar arasında ayrılıklar doğuracaktır. 
I Mahalli seçimlerde belediyeler değişebilif, siyasi par-
I tiler yer değiştirebilir, demokrasinin kuralı bu. Ama on-
I dan sonra her gelen belediye esnafın başına dikile-
I cek ve gelen bir daha kalkmamak isteyecektir. Sa-
I yın Bakan acaba bu tadilatı yapmayı düşünüyorlar 

mı? 
I 2. (D) fıkrasında, «Emlâk vergi değerlerinin ver-
I gi darelerince yeniden takdir ettirilmesiyle ilgili ça-
I lışmalarda ve emlâk vergisi uygulamasına ilişkin hu-
I suslarda vergi daireleri gerekli işbirliği yaparlar» de-
I niyor. Yıllarca belediye reisliği yaptım, Sayın Ba-
I kan da belediye reisliği yaptılar. Aslında zaten esas 
I yetkili olarak, vergi daireleri belediyelerden bu ma-
I lumatı alırlar, işbirliği yaparlar. Ama, burada bunu 
I kanunen tescil ettirmenin bile birçok sakıncaları aca-
I ba olmayacak mıdır? 
I Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürdrama. 
I Buyurun Sayın Bakan. 

YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-
I DEMtR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Gürdra-
I ma'nın 1 nci soruları, siyasi olarak, politik baskı ya-
I ratılabilir mi ifadesinin dışında, zaten cevaplandırıl-
I mıştı; kısaca arz edeyim. 

I Belediyeler kendi memurları eliyle yürüttükleri 
I her konuda politika yaparlarsa yaparlar. Aslında bu 
I da yeni bir konu değildir. Politika yapılacak çok ko

nular zaten belediyelerin elinde vardır. Eğer onlar 
I kötüye kuUanılmamışsa, bu da kullanılamayacaktır. 

Şüphesiz bunu da zaman gösterecektir. Tereddütler 
I düşünülebilir, şu anda tereddütler olabilir. Biz, Ba-
I kanlığımızın da merkezden yönlendirmesiyle hiçbir 
I siyasi istismarın yapılmamasına özen göstereceğiz. 
I Bunu bilgi olarak arz ederim. 

I Sayın Gürdrama, işaret buyurdukları aynı kanıya 
j ben de vardım, demin de arz ettim. Esasen Vergi 
I Usul Kanununda belediyelerin ve diğer kamu kuru-
I luşlarının vergi incelemesine yetkili olan Maliye Ba

kanlığı ve elemanlarına yardımcı olma zorunlukları 
vardır ve müeyyideye de bağlanmıştır. Burada ise, 
bir sorumluluk, ya da yetki söz konusu olmaksızın 
sadece bir temenni maddesi şeklinde düşünülmüştür. 

I O yönden, olmasıyla, olmaması arasında, aslında pek 
I fazla bir önem yoktur. Sayın GürdramaPnın da vu

kufla işaret buyurdukları gibi, Vergi Usul Kanunun-
I daki işlev, yüklem aslında çok daha ciddi ve de mü-
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eyyideye bağlanmıştır. Burada böyle bir müeyyide 
de yoktur. Olsa olsa, şu maksat aranmıştır ve za
ten bu niyetle bu madde yasaya eklenmiştir. îmar 
planlarının uygulanması, ya da belediye altyapı hiz
metlerinin emlâki ne ölçüde, hangi bölgede nasıl et
kilediğinin belediyeden sorular olmasının bir zorun
luluk haline getirilmesiyle daha sağlıklı sonuçlara va
rılabileceği düşüncesinden hareket edilmiştir. Başka 
bir maksat yoktur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Avni Kavurmacıoğiu, buyurun efendim. 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — «Ya

parlar» diye kati ifade kullanılmıştır. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Sivas) — Sadece yardım Sayın Gürdrama, 
yardım olduğu için arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kavurmacıoğiu. 

HÜSEYİN AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Sayın Başkan, biraz evvel Sayın Gürdrama' 
nın sorduğu sualde İsrar ediyorum. 

«Emlâk vergisi değerinin vergi dairesince yeni
den takdir ettirilmesi, ile ilgili çalışmalarda ve em
lak vergisi uygulamasına ilişkin hususlarda belediye
lerle vergi daireleri gerekli işbirliği, yaparlar» Yani, 
beraber bir çalışmaya girecekler. 

Ayrıca, vergi tespitinde belediye ile vergi dairesi 
emlâk vergisi hususunda bazen anlaşamaz, ne yapı
lacaktır? Bir sarahat yok, bunun daha açıkça belirtil
mesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavurma
cıoğiu. 

Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Gürdra-
ma'nın sorusunda arz ettiğim hususu biraz daha ge
nişleterek Sayın Kavurmacıoğlu'na arz etmek 'istiyo
rum. 

Burada yetki yoktur efendim. Burada sadece yar
dım görevi verilmiştir. Onun için, herhangi bir ko
misyon kurulmasına gerek yok, Emlâk Vergisi Yasa
sı, emlâkin nasıl değerlendirileceğini hükme başlamış, 
komisyonları kurmuş, yeniden değerlemeyi hükme 
bağlamış, hangi memurların, kimlerin temsil edilip, 
yetkili olduğunu hükme bağlamıştır. Burada yeni bir 
müessese zaten getirmiyoruz. Ancak, psikolojik ola
rak biraz da meseleyi bilen bir kurum olması, kendi
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siyle de ilgisi nedeniyle belediyelerin fikirleri alınsın 
anlamında bir temennidir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Muhammet Kelleci, buyurun efendim. 

MUHAMMET KELLECt (Amasya) — Sayın 
Başkanım, görüşülmekte olan kanun teklifinin bir
çok maddelerinde olduğu gibi, 11 nci maddede de 
birden fazla bakanlığa aynı konuda yetki verilmek
tedir. Bilineceği üzere, memleketimizde bir gerçek 
vardır; o da, birden fazla bakanlığın bir arada ve 
ahenk içinde çalışmaları pek mümkün değildir, zor
dur, işlerinde oyalayıcılık esas olmuştur. Bu yoldan 
çalışmalar daima zamana kalmıştır ve işler ertelen
miştir, Vergi gibi önemli ve günlü işlerde bu durum 
gecikmelere ve bakanlıklar arasında ihtilaflara yol 
açmaz mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Diğer bir sorum: Teklifin 11 nci maddesinin (E) 
fıkrasında «Maliye Bakanlığı yıllık miktar 1 000 li
rayı geçmeyen vergi, resim ve harçları bir taksitte 
ödetmeye yetkilidir» deniliyor. 1 000 liranın tespitin
de hangi kıstas esas alınmıştır? 

Bazı resim ve harçlar 2 taksitte alınmaktadır, bu 
da bilinmektedir. Bu 1 00)0 lira her bir taksit için 
ayrı ayrı mı, yoksa verginin tümü için mi dikkate 
alınacaktır? Bunu da öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kelleci. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Kelleci' 
nin «2 Bakanlığa yetki verilmesi karışıklık yaratmaz 
mı?» sorusuna cevabım; Bakanlığın sadece biri yet
kilidir, Maliye Bakanlığı. Ancak madde, bu yetkileri 
kullanırken ilgili Bakanlığın görüşünü alması şeklin
dedir. Kaldıki, bir bakanlık gerek yasa teklifi yapar
ken, hükümet teklifi olarak götürecekse, gerekse bir 
yönetmelik yapacaksa zaten ilgili bakanlıkların gö
rüşünü alırlar, hukukumuzda bu gelenektir; burada 
da bu geleneğe uyulmuştur, bir karışıklık yaratacağı 
kanaatinde değilim. 

1 000 lirayı aşmayan vergileri de bir defada ödet
meden maksat, mükellefe kolaylık sağlamak, birden 
fazla onu vergi dairesine götürtmemektir. Günümüz
de 1 000 liranın büyük önemi olmadığı için mali güç 
bakımından ödenemez bir rakam değildir. 1 000 lira 
taksitleri değil, verginin tümünü kapsamaktadır. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ali irfan Haznedar, buyurun efendim. 
ALÎ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 

Başkanım, 11 nci maddenin (E) bendi, «Maliye Ba
kanlığı yıllık miktarı 1 000 lirayı geçmeyen vergii, 
resim ve harçları bir taksitte ödetmeye yetkilidir» 
diyor. Biraz evvel Muhammet Kelleci arkadaşımız bu 
suale yakın bir sual sormuşlardı ve Sayın Bakan da 
cevap vermişlerdi. Yalnız, ben bir noktaya temas et
mek istiyorum. Bir taksitte ödetmeye yetkilidir de
nilmektedir. Bu vergilerde Vergi Usul Kanununun 
ve 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun tecil ve 
taksitlendirme hükümleri uygulanmayacak mıdır? 

2 nci sorum: (G) fıkrasında, «Bu kanun hüküm
leri uyarınca belediyelere verilmek üzere tahsil edilen 
vergi ve vergi paylarından belediyelerin Türkiye 
Elektrik Kurumuna olan borçlan düşüldükten sonra, 
kalan miktar Maliye Bakanlığınca belediyelere öde
nir» denilmektedir. Hepimizin malumu olduğu üzere, 
belediyeler borç içindedirler, bu borçları daha çok 
Elektrik Kurumunadır; fakat, bir taraftan belediye
leri güçlendirmek istiyoruz ve bunun için de bir ka
nun teklifi getirmiş bulunuyoruz. Ben derim ki, eğer 
mümkünse, bu vergi ve vergi paylarından kendileri
ne düşen nispetlerin tamamını değil, bir nispet dahi
linde, mesela yarısını vermek suretiyle hem belediye
leri güçlendirmek lazım, bir taraftan TEK'e olan 
borçları bu şekilde ödenmiş olur. Bu sebeple, komis
yon bunu tekrar geriye alıp, «Nispet dahilinde para
sı ödenir veya vergi ve vergi paylarının yarısı öde
nir» diyebilir mi? Yani diyelim ki hissesine düşen bir 
milyon liradır; yarısı, yahut üçte ikisi tahsil edilir 
demek mümkün müdür? 

Sorularım bu kadar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Hazne-
dar'ın ifade ettikleri doğrudur; tarh, tahsil ve tahak
kukla ilgili hususlarda Vergi Usul Kanunu hükümle
ri ve cebri tahsile ilişkin olarak da 6183 sayılı Ya
sa hükümleri bu yasa için de uygulanacaktır. Ancak, 
o yasalarda konulmamış olan bazı kolaylıkların sağ
lanabilmesi bakımından böyle bir madde getirilmiş
tir. Günün koşullarına uygun olarak, o yasalarda ko
laylaştırıcı hükümler yok ise, zor hükümler var ise, 
onu aşacak usullerin burada uygulanması için geti
rilmiştir. 

TEK'le ilgili sorularını sayın komisyon cevaplan
dıracaklar; ben sadece şunu arz edeyim: Şüphesiz 
Maliye Bakanlığı Emlâk Vergisini öderken bölgele
rinden, ya da Maliye Bakanlığınca tahsil edilip bele
diyelere ödenecek vergi payları düşülürken, Maliye 
Bakanlığı belediyelerin zor durumlarını umarım pra
tikte gözönünde bulunduracaktır. Yüce Heyet karar 
verirse, bizim böyle bir kolaylaştırmaya karşı gel
mek gibi bir niyetimiz yok. Takdir Yüce Genel Ku
rulun olacaktır, arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, tüm 
belediyeler 1.3.1979'dan itibaren TEK'e sıfır borçla 
gireceklerdir. Bütçe Kanunu kabul edildiği takdirde, 
biraz evvel açıklamada bulundular, artık borçlar ter
kin edilmiştir, borç yoktur. Bundan sonra yakılacak, 
kullanılacak elektriğin parasını da belediyeler tahsil 
edecek ve TEK'in alacağını ödeyecektir. Bu yönüyle 
yeni bir düzenlemeye gerek yoktur. 

Bu maddeyi geri çekmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Timuçin Turan. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan cevaplandırılmasını istirham ettiğim 
4 sorum var. 

Bu Kanunda yazılı vergi, resim ve harçların en 
az ve en çok miktarları arasında değişiklik yapmaya 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmak istendiğine göre, 
Bakanlar Kurulunun kendisine Meclisçe bu yetki ve
rilirse, 

a) Bu yıl yetki hangi ölçüler içerisinde, kriter ne 
alınarak kullanılacaktır? 

b) En çok miktarların hemen bu yıl kullanıl
ması düşünülmekte midir? 

c) En çok miktarlar kullanılacaksa, hangi saha
larda kullanılacaktır?" 

d) Bakanlar Kurulunca gerekli değişiklik yapı
lıncaya kadar, maktu tarifelerdeki en az miktarların 
uygulanması öngörüldüğüne göre, bazı tarifelerin uy
gulanması sırasında, mesela; 25 lira 65 kuruş gibi ra
kamların ortaya çıkabilmekte olduğu gözönüne alı
nırsa, bildiğim kadarıyla, 1, 2, 5 ve 10 kuruşlar te
davülden kaldırıldığından, bu çeşit tahakkuklar na
sıl sağlanacaktır? 

Soru 2. Belediye Gelirleri Kanununda bahsi ge
çen vergi, res>im, harç ve belediye paylarının tarh, 
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tahakkuk, tahsiliyle ilgili olarak belediyelerce yetkili 
kılınacak kişilere, mükellef ve sorumlular nezdinde 
gerekli inceleme yapabilme yetkisi tanınmak isten
diğine göre: 

a) Böyle bir yetkilendirme isteminin Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ile kabili telif olduğunu söy
leyebilir misiniz? 

b) Belediyelerce görevlendirilmesi teklifte talep 
edilen bu kontrol memurların da aranacak vasıflar 
konusunda şu anda bir görüşe sahip misiniz? Böyle 
bir görüşünüz, ya da düşünceniz varsa, bu görevlen
dirilecek kişilerin vasıfları ne olacaktır? 

c) Bu kişilerde aranacak vasıflan düzenleyecek 
bir yönetmelik çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

d) Aranacak vasıfları haiz kişilere Türkiye'deki 
her belediyede rastlanabileceğini zannediyor musu
nuz? 

g) Bu çeşit denetlemelere sahip bulunmayan be
lediyeler bu konuda yeniden istihdam yöneltilecekler 
midir? 

f) Yeni istihdam haünde toplanacak vergilerin 
bir bölümü hizmet yerine ücrete harcanmış olmaya
cak mıdır? 

g) Bu yetkili kılınacak kişileri de kontrol eden 
bir mekanizma olacak mıdır? Olacaksa kime bağlı 
olacaktır? Bu kontrol mekanizmasının, itirazları in
celeme yetkisi olacak mıdır? 

3. Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığı
nın da görüşünü alarak, bu kanunla düzenlenen ve
ya değişiklik yapılan vergi, resim ve harçlarla ilgili 
olarak vergilemede güvenliği ve basitliği sağlamak 
amacıyla tarh, tahakkuk ve tahsilat için gerekli ön
lemleri almaya ve düzenlemelere yetkili kılınmak is
tendiğine göre: 

a) Maliye Bakanlığıyla belediyeler arasında bir 
görev ve yetki karışıklığı, bu maddenin (B) şıkkı na
zarı itibare alındığında söz konusu olmayacak mı
dır? 

b) Kuruluş kanunu bulunmayan Yerel Yönetim 
Bakanlığının görüş serdetmek .suretiyle de olsa, uy
gulamada fonksiyonel olmasının amaçlanması Ana
yasa ile bağdaşıyor mu? 

4. Bu maddenin (F) fıkrasında da, bu Kanunun 
İçişleri Bakanına düşen 40 ve 41 nci maddelerinin 
kullanma yetkisi Yerel Yönetim Bakanına kullandırıl
mak istendiğine göre, bu durum da Anayasaya uy
gun olacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Turan'ın 
sordukları tüm sorulara daha önceki arkadaşlarımı
zın soruları sırasında cevap arz etmiştim. Yenilene
cek bir şey göremiyorum. Takdirlerinize arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İsmet Angı, buyurun efendim, 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, su

allerimin 2 tane olduğu ve bunların da başka yönle
riyle Sayın Bakana sorulduğu ve onlardan da cevap 
alınmasına rağmen, tekrar sorup bilvesile öğrenmek 
istiyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 1.7.1948 gün ve 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Teklifinin 11 nci maddesinin 
(B) fıkrasında Belediye Gelirleri Kanununda bahsi 
geçen vergi, resim, harç ve belediye yapı paylarının 
tarh, tahakkuk, tahsiliyle ilgili olarak belediyelerce 
yetkili kılınacak kişiler, mükellef ve sorumlular nez
dinde gerekli incelemeyi yapacaklar mıdır? 

Burada sorumlu belediyenin memuru olan bu ki
şilerin sıfatı eğer bir memur olarak yapılacaksa, bir 
memurun diğer bir memur hakkında inceleme yap
ması mümkün değil midir? Yoksa bu Belediye Ya
sasıyla ilgili olarak tayin edilecek yeni memurlar mü
fettiş niteliğinde olacak mıdır? Bu incelemeyi ben 
yaptırmam dediği takdirde müeyyidesi ne olacak
tır? Bu hususun Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılmasını istiyorum; çünkü bu daireler arasında sür
tüşmelere meydan verecek çok muğlak, açık olmayan 
bir husustur. Esasen kanunların bu açıklığı da, soru
lan suallere verilen cevaplan ve kanunun gerekçe
sinde belirtilen hususlar, bakanların ve yetkililerin 
Mecliste bu suallere verdikleri cevaplardan uygula
macılar netice çıkarırlar. Bu itibarla bu hususun da 
hukuki bakımdan ne derece etkisi ve yetkisi olacak
tır? Bu hususun açıklanmasını istiyorum. Bu suali
min biri. ' 

İkinci sualim; yine kitaptan... (CHP sıralarından 
«Bitmedi mi? sesleri) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Yine kitaptan oku

yarak devam etmeyeyim; ama (E) fıkrasında da; yi
ne kanunların bugüne kadar vatandaşa tanıdığı hak
lar çiğnenmektedir. Bu haklardan birisi de, Devlete 
karşı olan resim ve harçların bugüne kadarki tatbi
katta muayyen bir miktarı, muayyen paylara göre 
çiftçilerin, işçilerin ve esnafın gelir kaynaklarının art-
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tığı zamanlara denk getirilen taksitlendirmelerle alı
nırdı. Burada, taksitlendirmeyi kaldırıyoruz. Kimden 
kaldırıyoruz? «1 0Û0 liraya kadar olan borçların bir 
taksitte alınmasında Maliye Bakanlığı yetkilidir» di
yor. 

Sayın Bakan, 1 0Û0 liraya kadar vergi verecek 
olanlardan, şehirlerde oturan küçük esnaf, işportacı 
gibi böyle az gelirli olan insanlardan, yani uçan kuş
tan gayri şehirde bulunan herkesten ve her şeyden ver
gi almayı getiren bu kanunla 1 000 lirayı, bazı mü
kelleflerden değil, bu kanunla geliri az olan insanlar
dan vergi olarak alacaksınız. Demin Sayın Bakanın 
tavzihen verdiği cevaba göre 1 OOD lira az görünü
yor; ama öyle mükellefler vardır ki, bu 1 000 lirayı 
ödemek durumunda sıkışıklığı vardır. Diğer kanun
larla verilen bu hakkı burada çiğnenmesinin sebebi 
nedir? 

Aracılığınızla cevap verilmesini istirham ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Angt. 
Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETÎM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Angı'nın 
1 nci ve 2 nci soruları, esasen cevaplandırılmış adi. 
Yalnız, açıklık kazandırmak bakımından bir şeyi arz 
edeyim: 

Müfettiş, teftiş yetkisi verilmiştir, memurdur. 
Memurun memuru denetlemesi ne Anayasaya ne de 
yürüyen yasalara aykırı değildir. Elbette belediyelerin 
de aynı sıfatı taşıyan kuruluşları vardır. Zaten, ikti
sat müfettişliği gibi, buna benzer bir kurum, ya da 
o müfettişler eliyle denetletecektir; bu yönetmelikte 
düzenlenecektir. Arz ederim. 

1 000 liraya ilişkin sorlarını daha önce cevapla
mıştım. Bu, tahsilde kolaylık sağlamak, vatandaşı bir
den fazla belediyede kuyruğa sokmamak ve de tarh, 
tahakkuk, tahsil usullerinde kırtasiye ve memur kul
lanma gereksinimini azaltmak bakımından mükellef 
lehine getirilmiş bir maddedir. Kaldıki, kesin kulla
nılacağına dair bir hüküm olmayıp, bir yetki verme 
konusu getirilmiştir burada. Mutlaka böyle olacak
tır anlamına gelmez; zorluk doğacağı anlaşılırsa kul
lanılmaz, taksitlendirilir ve zamanında alınır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Halit Evliya?... Yok. 
Bulunmadığı için soru düşmüştür. I 
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Sayın Turan Kocal, buyurun. 
TURAN KOCAL (istanbul) — Sayın Başkan, 

görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 11 nci mad
desinin (A) bendiyle ilgili aşağıdaki sorumun Sayın 
Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ve talep 
ederim. Şöyle ki: 

(A) bendinde; «fiu kanunda yazılı vergi, resim 
ve harçların en az ve en çok miktarları arasında de
ğişiklik yapmaya Bakanlar Korulu yetkilidir» den
mektedir. Bu yetkiyi, kanun teklifi yürürlüğe girer 
girmez, yasalaşır yasalaşmaz hemen uygulayacaklar 
mıdır? 

Bu maddeyle ilgili ikinci sorum da; hemen uygula
mayacaklar ise ne kadar bir zaman sonra uygula
mayı düşünüyorlar? 

2 nci sorum: Yine 11 nci maddenin (fi) bendiyle 
ilgilidir. Bu (B) bendinde, «Belediyelerce yetekili kı
lınacak kişiler mükellef ve sorumlular nezdinde ge
rekli incelemeyi yapabilirler» kaydı var. Bu gerekli 
incelemeyi, sorumlu kişiler yaparlarken, Vergi Usul 
Kanununa görev vatandaşlar üzerinde bir baskı un
suru acaba olmayacaklar mıdır? Böyle bir düşünce
ye Sayın Bakan sahip midir? 

3 ncü sorum 11 nci maddenin (D) bendiyle ilgi
lidir. Bu (D) bendiyle ilgili bölümde, kıymet tak
dirinin, gayrimenkullerde kıymet takdirinin nasıl ya
pılacağı belirlenmiştir. Belediyelerde yetkili bir kişi
nin kıymet takdiri yaptırmak isteyişi acaba yasaların 
birbiri içerisine girmesine ve sorumlulukların kal
dırılması anlamında düşünülüyor mu? 

Dördüncü sorum; Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 116 nci maddesinde Anayasa ifadesi olarak 
«mahalli idareler» denmektedir. Halbuki burada 
«yerel yönetim» demek suretiyle Anayasanın mahal
li idareler tabirinin, Anayasa sözcüğünden dışarıya 
çıkarılmasını nasıl karşılamaktadırlar? 

Son sorum da (G) bendinde Elektrik Kurumuna 
olan borçların belediyeler tarafından ödenme şeklinin 
tespitine dairdir. Bu alacaklarının karşılanmaması 
karşısında Elektrik Kurumunun hayatiyetinin de
vam edip etmeyeceği hususunda bir bilgileri var mı
dır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT 

ÖZDEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Kocal' 
in diğer sorulan bundan önceki cevaplarım arasında 
arz edilmişti; sorularına cevap. Ancak, son soruları, 
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4 ncü soruları «Anayasada (mahalli idare) tabiri kul
lanılmıştır. yerel yönetim ismi Anayasaya aykırı de
ğil midir?» 

Sayın Koçal'a bir de 112 nci maddeyi okumala
rını önereceğim. Çünkü orada, aynen okuyorum; 
«İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim 
ve yerinden yönetim esaslarına dayanır» diyor. 

«Yerel» kelimesi yer kelimesinden türediğine gö
re Anayasal bir terimdir, deyimdir. Anayasaya ay
kırılık yoktur. Arz ederim. 

" BAÇKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Müfit Bayraktar, buyurun. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

sorularımın aracılığınız kanalıyla Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. (Gü
rültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Buyurun 
Sayın Bayraktar. 

Biraz tutanağa yaklaşırsanız, zabıtlara geçsin. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Korkuyor. 
BAŞKAN — Yok efendim, korkulacak hiçbir 

şey yok bu Parlamentoda. Buyurun efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Özellikle 3 bü

yük ilde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde bulu
nan belediyelerin güvence parası adı altında topla
mış oldukları para miktarı nedir? Bu birinci sorum. 

Soru 2. 500 lira karşılığında güvence olarak mü
kelleften toplanan para, 5 yıl içinde üretken faizle 
1 347 liraya tahsil olunmaktadır. Bu aradaki faiz 
farkı mükellefin kendisine mi iade edilecektir, yok
sa belediyenin hazinesine ayrıca akar olarak mı tah
sil edilmektedir? 

Soru 3: Her ne kadar prensip olarak bu şekilde 
bir tatbikat var ise de bunun tatbikatının da hukuki 
mesnedi yoktur. Güvence parası mükellefin parası
dır. Mükellef ileride doğacak nizalar için depozit 
olarak yatırmıştır. O depozit mükellefin olduğu
na göre faiz farkı» mükellefimi olması gere
kir. Acaba mükellefin yaktığı ışıktan, sarf etti
ği enerjiden bu faiz oranının düşülmesi ilgili beledi
yelerce düşünülmekte midir? İlende bir hukuki niza 
olursa belediyelerin bu yoldan uğrayacağı zarar ziyan 
miktarı nedir? 

Soru 4. Güvence parası adı altında bir belediye
nin yaklaşık 200 milyon lira para topladığı ve bu 200 
milyon liranın vadeli hesapta 4 yılda 400 milyon li
raya ulaşacağı gerçeği meydandadır. Böylece astro
nomik bir rakam karşısında mükelleflerin başvurusu 

neticesinde niza olacaktır. Bundan hukuksal açıdan 
avukatlardan yararlanılacağı ve vekâlet ücretlerinin 
o nispette artacağını düşünmek kaydıyla özellikle be
lediyelerin bakanlığı olan ilgili bakanlık bu işlerde bir 
çalışma yapmakta mıdır? Yapmayı düşünmekte mi
dir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT 

ÖZDEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Bay-
raktar'ın sorusu maddeyle ilgili değil. Ancak dikkat
le incelenmeye ve tartışılmaya değer bir konudur. 
Kendileriyle özel olarak tartışacağım. Arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Özer Yılmaz. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, zatı-
âlinizin engin bilgi ve dirayetine istinaden soracağım 
suallerin yüksek aracılığınızla Hükümete tevcihini arz 
ve rica ederim. 

Soru 1. Görüşülmekte olan teklifte, belediye ge
lirleriyle ilgili olarak bazı kişilere inceleme yetkisi
nin verileceği belirtilmektedir. Bu kişilerin kimler 
olacağı belirtilmemiştir. Belediye elemanları mı, ver
gi dairesi memurlar mı, yoksa Yerel Yönetim Bakan
lığı elemanları mı olacaktır? 

Halen bu inceleme yetkisi kimlerce yürütülmek
tedir? 

Soru 2. Teklifin 11 nci maddesinin (A) fıkrasın
da; «Bu yazılı vergi, resim ve harçların en az, en çok 
miktarları arasında değişiklik yapmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir» denmektedir. Bakanlar Kurulu bu 
yetkiyi kullanırken, Türkiye'nin ayrı ayrı yerlerinde 
farklı nispetler uygulayabilecek midir, yoksa tek bir 
miktar mı tespit edilecektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Efendim, izin verirseniz bir 
konuyla ilgili ben cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun Efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, sayın, soru 
sahibi, 11 nci maddenin (D) fıkrasındaki «Kişiler» 
tabirinden ne kastedildiğini sormaktadır. Gerçekten 
buradaki deyimin «Kişiler» değil «Memurlar» olması 
gerekir. Memurlar olarak Komisyonumuz anlaıriakta-
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dır. Eğer bir önerge verilirse bunun «Memurlar» ola
rak düzeltilmesinden .de yanayız. Araz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT 

ÖZDBMtR (Sivas) — Sayın Başkanım, bu soru Ko
misyonca cevaplandı. Diğer sorulara daha önce ce
vap arz etmiştim, yenilemeye gerek görmüyorum. 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ali Yılmaz, buyurun. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, sora
cağım sorulara Sayın Bakan tarafından sözlü olarak 
cevap verilmesine delaletlerini saygıyla arz ederim. 

1. Görüşülmekte olan Kanun teklifinin ~ «G» 
fıkrasında; «Bu Kanunun hükümleri uyarınca bele
diyelere verilmek üzere tahsil edilen vergi ve vergi 
paylarından, belediyelerin Türkiye Elektrik Kurumu
na olan borçlan düşüldükten sonra, kalan miktar Ma
liye Bakanlığınca belediyelere ödenir» denilmektedir. 
Uygulamada bu paylar genellikle tiler Bankası aracı
lığıyla her ay muntazaman gönderilmektedir. Hatta 
bu paylar Bakanlığa dahi gönderilmeden, doğrudan 
doğruya defterdarlar tarafından İller Bankasına gön
derilmektedir. Her ay Bakanlık bunu talep etme 
imkânına sahip değildir. Ancak yıl sonlarına doğru 
gerçekleşebilir. Bunu her ay muntazaman yürütmek 
mümkün olacak mıdır?. 

2. 'Belediyelerin sadece TEK'e mi borcu vardır? 
Bilhassa bu konu üzerinde durmak istiyorum. Çün
kü kanunda, «TEK'in borçları hemen ödenir» şeklin
de ifadeler var. Belediyeler yalnız TEK'e mi borç
lular? 

3. TEK'e olan borçları için neden öncelikle, der
hal ödenir ifadesi kullanılmaktadır? Bunları Öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ali Yılmaz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT 

ÖZDEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, TEK'le ilgili 
soruya daha önce de cevap arz etmiştim. Yalnız Sa
yın Yılmaz'ın, «Belediyelerin yalnız TEK'e mi borç
ları vardır?» sorusunu cevaplamak isterim kısaca. 
Şüphesiz belediyelerin diğer kamu kuruluşlarına da 
borçları vardır, her kuruluşun diğerine olduğu gibi. 
Belediyelerin TEK'ten sonra en çok borçlu oldukla
rı kurum SSK ve stopaj vergileri dolayısıyla da Ma
liye Bakanlığıdır arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, soru 
cevaplandırılmıştır. 

Sayın Ekrem Ceyhun, buyurunuz efendim. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Konuşmakta olduğumuz kanun tasarısı üzerindeki 
3 sorumun delaletinizle Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını istirham ediyorum. 

1. Vergi, resim, harç tarh ve tahakkuku, Devle
tin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
olduğunu asli bir görevi midir? 

2. Vergi, resim, harçların tarh ve tahakkuku 
Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yü
kümlü olduğu asli ve sürekli görevlerindense, bu tak
dirde bu görevin, memur sıfatını haiz olmayan ve 
tasarıda «Kişi» olarak tanımlanan kimseler tarafın
dan yapılması mümkün müdür? 

3. Kanun tasarısının 11 nci maddesinin (C) pa
ragrafında sözü geçen «Yerel Yönetim Bakanlığının 
da görüşü alınarak» ibaresinde sözü edilen Yerel Yö
netim Bakanlığının görüşü bağlayıcı mı, yoksa isti-
şari mi olacaktır? Bağlayıcı olmayacak ise böyle bir 
hükme gerek var mıdır? Bağlayıcı olacak ise fıkranın 
bu şekilde düzenlenmesini düşünmekte misiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT 

ÖZDEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, «Kişiler» ko
nusunu daha önce arz etmiştim, ancak burada Sa
yın Ceyhun'un tereddütlerini gidermek için arz ede
yim. Vergiyi alacak olan kişiler değil, belediyeler
dir. Ancak belediyelere bu verginin sağlıklı ödenip 
ödenmediğini belediyenin memuru denetleyecektir 
ve bir mutabakat sağlayacaktır. O nedenle vergiyi 
alan kişi değildir. 

Tabii kendilerinin ifade ettikleri gibi verginin ya
sa ile konulacağı tarh, tahakkuk ve tahsil usullerinin 
de yine yasa ile düzenleneceği açık ve doğrudur. 

Yerel Yönetim Bakanlığına danışma burada da 
görülür; «Görüşü alınmak.» Bunun anlamı bir ölçü
de ilgili bakanlığın kendine bağlı kurum ve kuruluş
ların geleneklerini ve işlevlerini bilmesi nedeniyle 
bir yanlışlık olmaması ya da daha kolay bir işlerlik 
verebilmek bakımından istişaridir. Madde bağlayıcı 
olsaydı bir başka biçimde metne alınabilirdi. Görüşü
müz, sadece kolaylık ve işlerlik sağlayabilmek bakı
mından ilgili bakanlığın görüşünü almak şeklindedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurunuz Sayın İhsan Kabadayı. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
Kanunun (B) bendinde «Vergi, harç ve resim üzerin
de yetkili kişiler inceleme yapabilir» diyor. Hassaten 
küçük belediyelerin memurları mali mevzuatı bilmez
ler. Yine küçük kasabalarda, «Kim, kimin partisinden-
dir» koyunun kuzusunu bildiği kadar bilirler. Beledi
yeler hangi taraftansa karşı tarafa zulüm verici, hu
zursuzluk verici işlemlerinden endişe etmekteyiz. Sa
yın Bakan, bu endişemize katılıyorlar mı? 

Diğer mevzu 1 000 lira kadar olan vergilerin tak-
sitlehdirilmesinde Maliye Bakanı yetkili olacaktır. 
Emlak vergilerini 2 taksitte, gelir vergilerini 3 taksit
te verirken ki Anadolu'nun genellikle küçük kasa ba
balarında halk ve esnaf çok fakirdir, 1 000 liraya ka
dar olan vergilerin taksitlendirilmesi işinde Maliye 
Bakanlığına yetki verilmesi üzerinde Bakanlık ne gi
bi bir kolaylık düşünmektedir? 

Kanun yapıcı olan bizleri 1 000 liralık vergi mik
tarının tek taksitte alınması endişeye sevk etmekte
dir. Sayın Bakan bu konuda bir kolaylık getirmeyi 
düşünmekte midir? 

Bu hususları öğrenmek istiyorum. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT 
ÖZDEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, bu 2 soruya 
daha önce bilgi arz etmiştim; ancak bir cümle ekle
mek istiyorum Sayın Kabadayı'nın sorusuna: Alına
cak, vergi, resim ve harcı yasa tayin ettiğine göre; ya
salar objektif tayinler yaparlar, -kendileri takdir bu
yururlar- bu objektif ölçüyü denetlemek hiçbir me
mur için istismar edilecek bir sorun değildir; ancak 
takdire bağlı ölçüler getirmiş olsa, sınırlamalar belir
ginleştirilmiş olmasa idi o istismar söz konusu ola
bilir idi. Yasanın tayin ettiği rakamları denetlemek 
istismar konusu olamaz kanısındayım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Hüseyin Erdal, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 

görüşmekte olduğumuz 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
teklifinin 11 nci maddesi üzerinde soracağım soru
ların Hükümet tarafından cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

11 nci maddenin (B) bendinde «Belediye Gelirleri 
Kanununda bahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye 
paylarının tarh, tahakkuk, tahsili ile ilgili olarak, be-

leriyelerce yetkili kılınacak kişiler mükellef ve so
rumlular nezdinde gerekli inceleme yapabilirler» de
nilmektir. 

Bu sorunun cevabının şöyle olmasını istiyorum: 
Bu inceleme teknik meseleler üzerinde bir fikir .ver
mekte midir? Mesela, bina, arsa vesaire gibi. Yoksa 
aynı vergi memuru gibi bir değer maksadı mı taşı
maktadır? 

2. Yine aynı maddenin (D) bendinde, «Emlak 
vergisi değerlerinin, vergi dairelerince yeniden takdir 
ettirilmesi ile ilgili çalışmalarda ve emlak vergisi uy
gulamasına ilişkin hususlarda belediyelerle vergi dai
releri gerekli işbirliği yaparlar» demektedir. Bu işbir
liği yapılırken, belediyenin yetkili memuru burada 
yine bir vergi bakımından mı işbirliği yapacak, yok
sa yetkili olarak bu kimse, istediğim değer şudur de
mek suretiyle vergi memurluğu tesis edilmiş olmaya
cak mı? 

3. Yine aynı teklifin (G) fıkrasında; «Bu kanun 
hükümleri uyarınca belediyelere verilmek üzere tah
sil edilen vergi ve vergi paylarından, belediyelerin 
Türkiye Elektrik Kurumuna olan borçları düşüldük
ten sonra, kalan miktar Maliye Bakanlığınca bele
diyelere ödenir» demektedir. 

Şimdi sormak istiyorum: 
Belediye gelirleri elektrik kullanmayan yörelerden 

de alındığına göre, elektriği kullanmayan yörelerden 
alınan vergi, nasıl şehirde elektrik kullanan şahıslar 
için kullanılabilir? Bu, vergi adaletine uygun mudur, 
değil midir? Elektrik kullanmayan şahıs, elektrik kul
lanan için vergi ödemek durumunda kalıyor. Bu böy
le mi anlaşılıyor, yoksa bunun başka bir anlamı var 
mıdır? 

Şimdi, elektrik kullanmayan bir şahıstan alınan 
vergi nasıl elektrik kullanmayan için olabilir? Bunun 
vergi adaleti ile bağdaşıp bağdaşmadığını sormak is
tiyorum. 

•I 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Erdal'ın 
ilk sorusuna yerinde cevap verilmişti. Ancak TEK 
borcuna ilişkin tereddütleri için bir iki cümle arz et
mek istiyorum. 

Belediyelerin TEK'e ödeyecekleri para, belediyele
rin kullandığı elektriklerin bedelidir; kullanmayan 
kişi için değildir. Esasen belediyenin Maliyeden ver
gi payı alacağı var, belediyenin başka kamu kuruluş
larına borcu var. Bir borcun bir alacakla takasından 
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ibarettir. Bir mükellefin haksız yere vergilendirilmesi 
diye ya da ona ait bir payın başkası tarafından kul
lanılması sözkonusu değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Bir de yazılı olarak Burdur Milletvekili Sayın Ce

mal Aktaş'ın sorusu vardır. 
Sayın Cemal Aktaş burada mıdır? Burada. Soru

sunu okuyorum efendim. 
«Aracılığınızla aşağıdaki sorumun cevaplandırıl

masını dilemekteyim. 
11 nci maddenin (G) bendinde, «Bu kanun hüküm

leri uyarınca belediyelere verilmek üzere tahsil edilen 
vergi ve vergi paylarından, belediyelerin Türkiye 
Elektrik Kurumuna olan borçları düşüldükten sonra, 
kalan miktar Maliye Bakanlığınca belediyelere öde
nir» denilmektedir. 

Bu cümlede geçen «belediye» sözcüğü içinde İs
tanbul, Ankara, İzmir gibi bazı belediyelerin bünye
sinde kurulmuş bulunan ve ayrı hükmi şahsiyetleri 
olan İETT, EGO ve ESHOT gibi kurumlar yer al
makta mıdır? Kısaca, «belediye» sözcüğüne bu ku
rumlar dahil midir? Açıklığa kavuşturulmasını dile
mekteyim. 

Burdur 
Cemal Aktaş» 

Evet Sayın Bakan. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Ankara, İstan
bul, İzmir belediyelerinde ESHOT, EGO, İETT be
lediye kavramı içinde değildir. Ayrı ve özel yasaları 
vardır. Özel kuruluş yasası olmayan belediyeler için 
doğrudur, o kapsamın içine girmektedir kanısını ta
şıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, izin verir mi
siniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Bu konu Komisyonumuzda 
uzun boylu tartışılmış ve 11 nci maddenin (G) fıkra
sına bu konu Komisyonumuz tarafından eklenmiştir. 

Komisyonumuz, İETT, ESHOT ve EGO'nun be
lediyelerin bağlı kuruluşları olduğu ve belediyelerin 
elektrik borcundan dolayı ESHOT'un da maliyeden 
bir alacağı varsa, TEK'in alacağı karşısında ondan 
mahsup edilmesi gerektiği anlayışına varmıştır. Ko

misyonumuzun anlayışı budur; bu anlayışla bu fıkra 
tedvin edilmiştir. 

Bilgilerinize sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
11 nci madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. 

Önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre 
okutup işleme koyacağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 11 nci mad

desi taşıdığı hükümler itibariyle Anayasaya aykırıdır. 
İçtüzüğün 85 nci maddesi gereğince gereğini arz 

ve rica ederim. 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Bursa 
Özel Yılmaz 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka

daşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ka
nun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın 
aynı kanuna ek teklifinin 11 nci maddesinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bolu Artvin 
Müfit Bayraktar Hasan Ekinci 

Bilecik Adana 
Cemalettin Köklü Mehmet Halit Dağlı 

Samsun Ankara 
S. Orhan Uluçay Mustafa Başoğlu 

Amasya 
Naci Altunay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 11 nci mad

desinin (A) fıkrasının madde metninden çıkarılması 
için gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Gümüşhane 
Mehmet Catalbaş 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 11 nci maddesinin (B) bendinin tekliften çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa Antalya 
Kasım Önadım Kaya Çakmakçı 

Kars Bolu 
Hidayet Çelebi Avni Akyol 

Bursa Erzincan 
Özer Yılmaz Timuçin Turan 

Ankara 
Mustâfa Başoğlu 

Gerekçe : 
Kanun teklifinin Tl nci ma'ddesinin (B) bendinde 

«'Belediye Gelirleri Kanununda batisi geçen vergi, re
sim, harç ve belediye paylarının tarh, tahakkuk ve 
ıtahsilİyle ilgili olarak, belediyelerce yetkili kılınacak 
'kişiler mükellef ve sorumlular nezldirtde gerekli ince
leme yapabilirler.» ifadesi yer almaktadır. 

iBöylece; belediye getrlerinin tarh, tahakkuk ve 
tahsiliyle ilgili olarak, belediyeler adına mükellef ve 
sorumlular nezdiride inceleme yapacak kişiler'de hiç
bir vasıf aranmamakta'dır. 

Bu kişilerde 'tek aranan vasıf, belediyelerce yetkili 
kılınmış olmasıdır. 

Tahsil, bilgi, tecrübe, memuriyet yapmalına manii 
bir durum olmamak gibi birtakım değerlere sahip 
otmaisı gerekir. 

Yanlış yapılacak incelemeler, belediye gelirlerini 
azaltabileceği gibi; mükellef ve sorumluları da hak
sız olarak fazla ödemeye veya cezaya sokmasına se
bebiyet verebilir. 

Belediye başkan ve meclis üyeleri seçimle geldik
lerimden her türlü icraatlarımda politik yanın ağır ba
sacağı tabiidir. Belediyelerce yetkili kılınacak kişile
rin de; o belediyenin başkanıyla aynı siyasi düşünce-
;de olacağı muhakkaktır. Belediyeler mükellef ve so
rumluları büyük bir baskı altında tutabileceklerdir. 

ıBu ise Anayasamızın 19 ncu ve 20 nci maddeleri
ne aykırıdır. Zira Anayasanın 19 ncu maddesinde 
«Herkes vicdan ve dini inanç ve kanaat hürriyetine sa
hiptir» ilkesi yer almakta, 20 nci maddesinde ise 
«Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; dü
şünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yol
larla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir ve 
yayabilir. Kimise, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz.» denmektedir. 

Böylece uygulamada, mükellef ve sorumluları eze
cek, Anayasamıza ters düşecek bu bendin ka'nun tek
lifinden çıkarılması gerekir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal ve arkadaşlarının, 1 . 7 . 1948 gün, 5237 sayrh 
Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılması
na ilişkin Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabrı Tığlının aynı kanuna ek teklifim l'l nci madde
sinin 2 nci fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim 

Bursa İsparta 
Halil Karaatlı Yakup Üstün 

Kütahya (Balıkesir 
İrfan Haznedar Emin Engin Tanrıverdi 

Bolu Muğla 
Avni Akyol Zeyyalt Man'dal'inci 

Rizo Ağrı 
îzzet Akçal Ahmet Harndi Şam 

Urfa Bitlis 
Mehmet Aksoy (A'bidin îman Gaydalı 

G ümü şha ne Erzincan 
Mehmet Çâtalbaş Timuçin Turan 

Zonguldak Kafs 
Ahmet Gültekin Kızılışık Hidayet Çelebi 

Ankara Denizli 
Mustafa Başoğlu Mustafa Kemal Aykurt 
Afyomkarahisar Kahramanmaraş 
Mehmet Özütku Mehmet Şerefoğlu 

Tekirdağ Antalya 
Halil Başol Galip Kaya 

îzmir Niğde 
Adil Demir Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu 

Erzurum Samsun 
Osman Demrici Etem Ezgü 

Niğde Ankara 
Hüseyin Çelik Mustafa Kemal Erkovan 

Eskişehir Amkara 
Yusuf Cemal Özkan ismail Hakkı Köylüoğlu 

Zonguldak Trabzon 
Abdulmulfitalip Gül Kemal Cevher 

Kırşehir 'Bursa 
Mustafa Eşrefoğlu Cemal Külahlı 

Erzurum Nevşehir 
İsmail Hakkı Yıldırım İbrahim Etem Boz 

istanbul Çanakkale 
Ekrem Ceyhun Nihat Akay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka

daşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge-
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lirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ka
nun teklifi ile KastarnOnu MillfeCvelk'ili Sabri Tığlı' 
nın aym kanuna ek kanun teklifinin 11 nci maddesi
nin (C) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İBolu 'Kocaeli 
Müfit Bayraktar Adem AM Sanoğlu 

Bilecik Saımsun 
CematetCin Köklü S. Orhan Uluçay 

Ankara Adana 
Mustafa Başoğlu Mehmet Hallt Dağlı 

'Amasya 
Btem Nad Altunay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sakarya Milletvekili Sayın Hay

rettin Uysal ve arkadaşlarının, 1 . 7 . 1948 gün, 5237 
•sayılı 'Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl
masına ilişkin İkamın teklifi ile Kastamonu 'Milletve
kili Sayın Sabri Tığlı'nın ayni kanuna ek kanun tek-
lifinün İÜ nci maddesinin (e) fıkrasını kaldırılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Manisa 
Mustafa Başoğlu Sümer Oral 

Gümüşhane Denizli 
Mehmet Çatalbaş Mustafa Kemal Aykurt 

Kocaeli Artvin 
Adem Ali Sanoğlu Hasan Ekind 

Bilecik Kalhramanimaraş 
Cemalettin Köklü Mehmet Şerefoğhı 

Tekirdağ îzimir 
Halil Başol Adil Demir 

Antalya Erzurum 
Galip Kaya Osman Demirdi 

Niğde Samsun 
Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu Eteim Ezgü 

Erzincan Anlkara 
Timuçin Turan Mustafa Kemal Erfcovan 

Niğde Bursa 
Hüseyin ÇeKk Ali Elverdi 

Arikara Kars 
îsmail Hakkı Köylüoğlu Hidayet Çelebi 

Eskişehir Trabzon 
Yusuf Cemal Özkan Kemal Cevher 

Kırşehir Nevşehir 
Mustafa Eşrefoğtu İbrahim Boz 

Erzurum Çanakkale 
îsmail Hakkı Yıldırım Nihat Alkay 

•İstanbul Bursa 
Ekrem Ceyhun Halil Karaatlı 

İsparta 
Yakup Üstün 

Balı'kesir 
Engin Tanrı verdi 

'RİZÖ 

İzzet Akçal 
Ağn 

Ahm'et Hamdi Şam 
Zonguldak 

Gültekin Kızıhşık 

Kütahya 
İrfan Haznedar 

Bolu 
Avni Akyol 

Muğla 
Zeyyat ManJdalinci 

Urfa 
Mehmet Aks oy 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tekifiniln İH nci mad

desinin (D) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini ve bu maddeye aşağıdaki (H) fıkrasının eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

«D) Bu kanunun 8 nci maddesine bağlı 28 nci 
maddesinin A/2, fıkrası gereğince nehir ve denizler
de işgal ruhsatı verilmesi İmar ve İskân Bakanlığının 
izinline tabidir.» 

<«H) Bu kanunun yayımı tarihinden Sonra Bele
diye Gelirleri Kanunu ile ilgili olarak doğacak uyuş
mazlıklardan vergi, resim ve harç konuları itibariyle 
Mailiye Bakanlığınca gerekli görülenler, bu Bakanlığa 
bağlı muvazzaf ve gayri muvazzaf itiraz komisyonla
rınca incelenerek karara bağlanır.» 

Ankara Hatay 
Altan Öymen Sabri öztürk 

Giresun Edirne 
Vamık Tekin Cavittin Yenal 

Konya 
Ahmet Çobanoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka

daşının 1 . 7 . '1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
Kanun Teklifiyle Kastamonu Milletvekili Sabri Tığ
lının aynı kanuna ek kanun teklifinim l'l nci madde-
siriiın (D) bendi'nin madde metalinden çıkarı/İmasını arz 
vo teklif ederiz. 

Bilecik Kocaeli 
Cemalettin Köklü Adem Ali Sanoğlu 

Bolu Samsun 
Müfit Bayraktar Orhan Uluçay 

Adana Amasya 
Halit Dağlı Naci Altunay 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 
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Gerekçe: 
Emlak vergi değerlerinin takdir işi özel bilgiyi ve 

'ihtisası gerektiren teknik Ur iştir. Böyle Wr işe bele
diyenin işbirliği a'dı altında karıştırılması sakıncalı
dır, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka

daşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifiyle Kastamonu Milletvekili SaJbri Tığlı' 
nın aynı kanuna ek kanun teklifinin lil nci maddesinin 
(E) benld'inin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
ItekKt ederiz. 

'Bolu Gaziantep 
Müfit Bayraktar Mehmet Özkaya 

Bilecik iManisa 
Cemalöttin Köklü Sümer Oral 

Ankara Burdur 
Mustafa Başoğlu Ahmet Sayın 

Adana Amasya 
Halit Dağlı Necati Altunay 

Kars 
Hidayet Celebi 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 11 nci maddesinin 

(G) fıkrasının metinden çıkarılmasını teklif ediyo
ruz. 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Sakarya 
Selâhattin Gürdrama 

Manisa 
Sümer Oral 

Kocaeli 
Adem Sartoğlu 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 11 nci mad

desinin (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Madde 11/A — Bu Kanunda yazılı vergi, resim 
ve harçların en az miktarları en az beş yıl uygula
nır. Ancak beş yıl geçtikten sonra, Bakanlar Kurulu 
en az ve en çok miktarlar arasında değişiklik yapabi
lir, 

Bolu Burdur 
Müfit Bayraktar Ahmet Sayın 

Erzincan Ankara 
Timuçin Turan İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Zonguldak Ankara 
Abdülmuttalip Gül Mustafa Başoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 11 nci maddesinin 

(A) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 11/A — Bu Kanunda yazılı vergi, re
sim ve harçların en az miktarları dört yıl süreyle 
uygulanır. Ancak dört yıl geçtikten sonra, Bakanlar 
Kurulu en az ve en çok miktarlar arasında değişik
lik yapabilir. 

Manisa Erzincan 
Sümer Oral Timuçin Turan 

Bolu Ankara 
Müfit Bayraktar İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kocaeli Ankara 
İbrahim Topuz Ahmet Başoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 11 nci maddesinin 

(A) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için 
gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Madde 11/A — Bu Kanunda yazılı vergi, resim 
ve harçların en az miktarları kanunun yayımı ta
rihinden itibaren üç yıl süreyle uygulanacaktır. An
cak üç yıl geçtikten sonra, Bakanlar Kurulu en az 
ve en çok miktarlar arasında değişiklik yapabilir. 

Ankara Erzincan 
Mustafa Başoğlu Timuçin Turan 

Bolu Ankara 
Müfit Bayraktar İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Zonguldak Burdur 
Abdülmuttalip Gül Ahmet Sayın 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Değiştirme önergesidir. 

Görüşülmekte olan tasarının 11 nci maddesinin 
(A) bendinin aşağıdaki tarzda değiştirilmesi gereğine 
inanıyoruz. 

Gerekçemiz aşağıdadır : 
Teklif, Bakanlar Kurulunu, Belediye Meclisleri

nin görevleriyle işgal edecek niteliktedir. Teklifin 
bu haliyle kabulü sonunda belediyelerin, belediye 
meclislerinin görevlerine bir müdahale manası giz
lidir. 

Ülkemizde binlerce beeldiyenin kaderleri hükü
metlerin politik tutum ve davranışlarına terk ve tes
lim edilemez. 

Hükümetlerin hassaten mevcut hükümetin beledi
yeler üzerinde haksız tutum ve davranışlarda bulun
duğu, oy hesabı zaviyesinden hareket ettiği görül
müştür. 
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Kendisine oy vermemiş, köy, kasaba, bucak, ilçe 
ve illerin belediyelerine mecut hükümetin mali yön
den işkence ve zulümleri, yardımı tamamen kesme
si karşısında Bakanlar Kuruluna belediye hizmetle
rinde, tarife tanziminde yetki verilmesi hatalı ola
caktır. 

«Madde 11/A — Bu kanunda yazılı vergi, re
sim ve harçların miktarlarını azaltıp çoğaltmaya bele
diye meclisleri yetkilidir. Meclislerce karar alının
caya kadar maktu tarifelerdeki en az miktarlarda 
ödettirme yapılır» tarzında değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Çorum Elazığ 
Mehmet Irmak Mehmet Tahir Şaşmaz 
Kahramanmaraş Konya 

Mehmet Yusuf Özbaş İhsan Kabadayı 
İstanbul 

Turan Kocal 
«Sayın Başkanlığa 

Değişiklik önergesi : 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 11 nci mad

desinin (A) bendinin aşağıdaki biçimde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 11/A — Bu kanunda yazılı vergi, re
sim ve harçların en az sınırı üzerinden bütün be
lediyelerce tahsilat yapılır.» 

Çorum Sivas 
Mehmet Irmak Ali Gürbüz 

İstanbul Elazığ 
Turan Kocal Mehmet Tahir Şaşmaz 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 T 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge

lirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ka
nun teklifinin 11 nci maddesinin (B) fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde İ l / B — Belediye Gelirleri Kanununda bah
si geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının 
tarh, tahakkuk, tahsiliyle ilgili olarak, Maliye, İç
işleri ve Yerel Yönetim bakanlıklarınca her beledi
ye başkanlığının bulunduğu yerde görevlendirilecek 
kişilerce mükellef ve sorumlular nezdinde gerekli 
inceleme yapılabilir. 

Bolu An!k;arai 
Mülfiıt ıBayralkltar Muştala Balşöğlu 

Zonguldak Anıklara 
Addulmjuittelip Gül İsmail Halkıkı Köyliüioğlu 

(Kjctoaıelliı ' Gümüşhane 
Ihralhiım Topuz Mehmet Çaitalıbaiş 

•«'Millet Metlisi Başkanlığına 
1.7.1948 gün, ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka-

niun.un.da dieği'şikıllilk yapılmıasına ilişkin kanun teklifi
nin...» 

Hangi. madde ve fıkra olduğu yazılmamış efen
dim;. 

«....aşağıdalki şekilde değiştünilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mati'de İl /B — Belediye Gelirleri Kanununda bah
si geçen vergi, resim, harç ve .belediye paylarının tarh, 
tahakk.uk, tahsiliyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığınca 
yetkili kılınacak kişilerce mükellefler nezdinde ge
rekli inıcelelme yapılalblilir. 

Kolu Zonguldalk 
Müfült ©ayraikbar Abdulmıittalip Gül 

Gü|mıüişihaınıe Ankara 
Mdhrqe(t Çatallbaş Ismalil HaJkkı. Köyîüoğlu 

Kocaeli! 
İibnalhim Topuz 

Millet Meclisi Bakanlığına 
Iİ.7Jİ948 gün ve 5237 .sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda Ideğişlikıliık, yapilimıasına iiliişik.in :kanum teklif i-
miin 1:1 nıci ımıajdldieıs'inin ÇB) fıkrasınını aşağıdaki şekil-
'de ıdeğiştıiriiılmleisiınii arz ve teklif ekleriz. 

Maidjde lıl/IB — Belediye Gelirleri Kanununda bah
si geçen vergi, rıesiJm, terç ve (belediye paylarının tarh, 
'tahakıkıuik, tahsiliyle ilgili olaralk,, Ibeliediyelerce yetkili 
Ikılınacaik .kriterce mlüikellef ve sorulmukr nezdinde 
ıgerıeikii inceleme yaıptırılamaiz:, Bu inüeleimielerji yapma
ya .Maliye teşkilatından mıelmurlar yetkilidir. 

Bolu 
Müifiit Baynaiktar 

An|k]ara 
Mujsltatfa Başoğlu 

Güımüşhanö 
Mdhrnelt Çafa'libaş 

'ZonlguldaJk 
iAbduilmuittaliip Gül 

lAnikarai 
İsmail Halklkı Köyliüoğlu 

Kocaeli 
Itoralhiilm, Topuz 

iMillet iMediiislJı IB'aş'k.anlığyna 
Göriüşlülımeik'te öten Sa'karya Miiieitveikdl Hayret

tin Uysal ve ar|kaldaşlanının 1.7:1948 gün, 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılma^na 
iliklin foınun teklifi liılıe Kast'am|o(niu Miifeit vekili Sayın 
'Salbri Tığlı'nın aynı kanuna ek 'kamum, teklifimin 21 nci 
makDdesinin (IB) fıkrasının değişıtiirilrnıesimll arz ve teklif 
eder/iz. 

; «Belediye Gelirleri Kanununida ibalhsi geçen vergi, 
resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahaklkuık vq 
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tahsili file ilgili olarafk, Yerel Yönetim ya ,da Maliye 
IBalkanlığiın/da belli ıb'ir süre küre ya da eğittin göreın 
ıhale'diye ımemıurlaırınca (Yüksek taJhsil görmüş olma
ları şarttır.) Mükellef ve sorumlular nezdinıde gerekli 
iinıcelern'e yapabilirler.» 

Demirli 
Mustaifa Kdmal Ayikurt 

Artvin 
Kalsan Ekliın'oi 

(Alfy(otti(kfa;rıaih!iiaar 
iMâhmlet Özütku 

IBilddlk! 
Cemaiteton Köklü 

ilzjmflri 
Aldül iDemir 

lEtlzurjulm 
Osün/amı Demjireli 

ıSaimjsun1 

İ. ECemı Ezjgü 
Anik&ra 

Mustafa Kömjal Erlkovaın 
'Bursa 

Halil Karaatli 

ılsparıta 
Yalkup Üstüm 

iBalılkjesir 
Emin Eniğin Tanriıvendi 

(Mıuğla' 
Zeyyaıt Manldafinoi 

GülmJüşlhainıe 
M'ehlmiet Çaıtalbaş 

LErtetitucaint 
Timjulçiiıni Turam 

Kars 
Hidayet Celebi 

Trabzon! 
Kelm(ajli Ceviher 

(Burjsal 
Cemal Külahlı 

Ankara 
Mustafa Baişjoğlu 

Amasya 
'Muhammet Kelleci 

Kahramanmaraş 
'Mehmet Şeref oğlu 

TekJiridağ 
Halil 'Başöl 

Antalya 
Galip Kaya 

'Niğde 
H. Avni Kalvurmacıöğlu 

iNiğde 
Hü'seyjini Çelik 

ıBurisa 
Ali Biivendi 

Eskişehir 
Yusuf Gömal Özkan 

Kütahya 
Ali İrfan Hazinedar 

©olu 
AvınliAkyol 

'Bitlis 
Abidfiın İnan Gaydalı 

Rize 
îzzeii Aıkçal 
ZonlgjujMak 

Ahmet Gültek'in Kızılış ilk! 
Zaniguiıdak1 

AbduİmiultJtali'P Gül 
Kırişe-hin 

Mustafa Eşrafoğlu 
ÇaJnalkjkale 

Ahmet Nihat Akay 
lİJsÜanlbıi 

Ekrem Ceyhun, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 ar
kadaşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sahri Tığlı' 
ntn aynı Kanuna ek Kanun Teklifinin 11 nci madde
sinin (B) bendindeki {(belediyelerce yetkili kılınacak 
kişiler) sözlerinin metinden çıkarılarak yerine «bele

diyelerce teklif ve vilayet makamınca onayı yapıla
cak kişiler sözlerinin ikamesini arz ve teklif ederiz. 

Bilecik Bolu 
Cemalettin Köklü Müfit Bayraktar 

Artvin Ankara 
Hasan Ekinci Mustafa Başoğlu 

Kars Kocaeli 
Hidayet Çelebi Adem Ali Sarıoğlu 

Samsun 
S. Orhan Uluçay 

Gerekçe : 
Vatandaşın muhatabı olacak ve ondan vergi, re

sim, harç alacak olan kişilerin özel nitelikler taşıma
sı, ihtisas sahibi olması gerekir. Bu sebeple bunların 
tayin ve tespitinde kademeli bir kontrol sistemi ge
tirmek gerekir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 282 S. Sayılı Kanun Tasarı

sının 11 nci maddesinin (B) paragrafında 2 nci satır
daki «yetkili kılınacak kişiler» yerine «yetkili kılına
cak memurlar» ibaresinin konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul Erzincan 
Ekrem Ceyhun Timuçin Turan 

Ankara Antalya 
Mustafa Başoğlu Kaya Çakmakçı 

Manisa 
Sümer Oral 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Önergelerin tama
mı okunmuyor. 

BAŞKAN — Dikkat ediyoruz ona efendim. 
DİVAN ÜYESİ MUSTAFA GAZALCI (Deniz

li) — Hepsini okuyorum efendim. 
BAŞKAN — Hepsi okunuyor. 
Buyurunuz devam ediniz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sakarya Milletvekili Sayın 

Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının 1 . 7 . 1948 gün 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kastamonu Mil
letvekili Sayın Sabri Tığlı'nın aynı Kanuna Ek Ka
nun Teklifinin 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen ver
gi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahakkuk, 
tahsili ile ilgili olarak, belediye başkanınca yetkili kı
lınacak kişiler...» 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, sab
rettim, konuşmak istemiyordum; arkadaşımız yuka-
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rıda okunan önergenin şeklini okumadan «16 arka
daşı» diye okuyor. Bütün milletvekillerinin isimleri 
vardır. 

BAŞKAN — İsimlerini okuyoruz efendim. 
Buyurunuz devam ediniz. 
«... mükellef ve sorumlular nezdinde gerekli in

celeme yapabilirler.» 

Gerekçe : 
Görüşülmekte olan teklif, Belediye Gelirleri Ka

nununda geçen vergi, resim, harç ve belediye payla
rının tarh, tahakkuk ve tahsili ile ilgili olarak, bele
diyelerce yetkili kılınacak kişilerin, mükellef ve so
rumlular nezdinde inceleme yapacağı hükmü getiril
mektedir. Ancak, kanun teklifinde bunun belediye
nin hangi organınca ya da yetkilisince yapılacağı be
lirtilmemektedir. Bunun açıklığa kavuşturulması ge
rekir. Bu yetkiyi kim verecektir? Bu açık seçik belir
tilmemektedir. 

Belediyelerin en yetkili kişisi, belediye başkanı ol
duğuna göre bu yetki onun tarafından kullanılmalı
dır. 

Denizli Ankara 
Mustafa Kemal Aykurt Mustafa Başoğlu 

Kocaeli Amasya 
Adem Ali Sarıoğlu Muhammet Kelleci 

Kahramanmaraş Bilecik 
Mehmet Şerefoğlu Cemalettin Köklü 

Te'kirdağ İzmir 
Halil Başol Adil Demir 

Antalya Erzurum 
Galip Kaya Osman Demirci 

Niğde Samsun 
H. Avni Kavurmacıoğlu İ. Etem Ezgü 

Niğde Ankara 
Hüseyin Çelik Mustafa Kemal Erkovan 

Eskişehir Bursa 
Yusuf Cemal Özkan Halil Karaatlı 

Kars İsparta 
Hidayet Çelebi Yakup Üstün 

Kütahya Balıkesir 
Ali İrfan Haznedar Emin Engin Tanrıverdi 

Bolu Rize 
Avni Akyol İzzet Akçal 

Muğla Bitlis 
Zeyyat Mandalinci Abidin İnan Gaydalı 

Gümüşhane Erzincan 
Mehmet Çatalbaş Timuçin Turan 

Zonguldak Kars 
Gültekin Kızılışik Hidayet Çelebi 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Bursa 
Cemal Külahlı 

Çanakkale 
A. Nihat Akay 

Trabzon 
Kemal Cevher 

Erzurum 
İsmail Hakkı Yıldırım 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

BAŞKAN — Efendim, önergeye itiraz olduğu 
için o isimleri tekrar okutuyoruz. 

Buyurunuz okuyunuz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sakarya Miletvekili Sayın Hay

rettin Uysal, C. Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Fikret 
Gündoğan, Manisa Senatörü Sayın Fahri Dayı, Or
du Milletvekili Sayın Günay Yalın, Kırşehir Senatö
rü Sayın Akıp Aksaç, Ankara Milletvekili Sayın Erol 
Saraçoğlu, Gaziantep Senatörü Sayın Selâhattin Ço-
lakoğlu, Rize Senatörü Sayın Talât Doğan, Eskişe
hir Senatörü Sayın Hikmet Savaş, Kars Milletvekili 
Sayın İsmet Atalay, Sivas Senatörü Sayın Temel Ki
tapçı, İstanbul Milletvekili Sayın Ayhan Altuğ, Ha
tay Milletvekili Sayın Sabri Öztürk, Urfa Milletve
kili Sayın Ahmet Möliik, Kayseri Milletvekili Sayın 
Mehmet Gümüşçü, Uşak Milletvekili Sayın İsmail 
Aydın, Gaziantep Milletvekili Sayın Celâl Doğan'ın 
1 . 7 . 1948 gün, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi 
ile Kastamonu Milletvekili Sayın Sabri Tığlı'nın ay
nı kanuna ek kanun teklifinin 11 nci maddesinin C 
fıkrasının değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Maıliye Bakanlığı ve Yerel Yönetim Bakanlığı
nın görüşleri alınarak bu kanunla yeniden düzenle
nen veya değişiklik yapılan vergi, resim ve harçlarla 
ilgili olarak, vergilemede güvenliği ve basitliği sağ
lamak amacıyla tarh, tahakkuk usulleriyle ilgili dü
zenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Gerekçe : 
Teklifin 11 nci maddesinin (C) bendiyle Maliye 

ve Yerel Yönetim bakanlarına bu kanunun kapsamı
na giren vergilerle ilgili, gerektiğinde, bir ölçüde ye
ni düzenlemelere gitme gibi fevkalade geniş yetkiler 
verilmektedir. Bilindiği üzere, yürürlükteki vergi sis
temimizde vergliyle ilgili temel düzenlemeler, kanun
la yapılmaktadır. Esasen Anayasamızın hükümleride 
bunu amir bulunmaktadır. Maddede tarh, tahakkuk 
ve tahsil usullerinde gereikli düzenlemeler adı geçen 
iki bakanlıkça yapılabileceği ifade edilmektedir. 

Bu kanun yürürlükte iken ve bu kanunun uygu
lanmasıyla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca çeşitli 
tebliğler yayınlanmış ve gerektiğinde yayınlanması 
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yeniden mümkün bulunduğu halde; değişik ifadeler
le idareye geniş yeni yetkiler vermenin sakıncaları 
ortadadır. 

Görüşülmekte olan teklifin bu maddesiyle getiril
mek istenen hükümde; kanun hükmündeki kararna
menin çıkmasına neden olan düşünce ve zihniyetin 
devamından başka bir şey değildir. 

Anayasamıza göre; kuvvetlerin ayrımı ilkesi mev
cuttur ve buna göre her 3 anaofganın anagörevle-
ri kesin çizgilerle bellidir. 

Teklif metni bu ana prensiple uyum içinde de
ğildir. Bu nedenle maddede yer alan bazı hükümle
rin çıkarılması zorunlu bulunmaktadır. 

Ankara Manisa 
Mustafa Başoğlu Sümer Oral 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

İzmir 
Adil Demir 

Niğde 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Samsun 
1. Etem Ezgü 

Ankara 
Mustafa Kemal Erkovan 

Bursa 
Ali Elverdi 

İsparta 
Yakup Üstün 

Balıkesir 
Emin Engin Tanrıverdi 

Muğla 
Zeyyat Mandalinci 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Afyonkarahisar 
Mehmet Özutku 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Tekirdağ 
Halil Başol 

- Antalya 
Galip Kaya 

Erzurum 
Osman Demirci 

Niğde 
Hüseyin Çelik 

Ankarz 
îsmail Hakkı Köylüoğlu 

Bursa 
Halil Karaatlı 

Kütahya 
Ali İrfan Haznedar 

Bolu 
Avni Akyol 

Rize 
izzet Akça! 

Erzurum 
îsmail Hakkı Yıldırım 

Bitlis 
Abidin İnan Gaydalı 

Zonguldak 
Ahmet Güitekin Kızılışık 

Trabzon 
Kemal Cevher 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Zonguldak 
Abdulmutta'lip Gül 

Kırşehir 
Mustafa Eşref oğlu 

Çanakkale 
Ahmet Nihat Akay 

istanbul 
Ekrem Ceyhun 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesi : 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Belediye Gelirle

ri Kanunu değişiklik teklifinin 11 nci maddesi (B) 
bendinden «ve sorumlular»! ibaresinin çıkartıllması-
nı, bunun bir tekrarlama olduğunu, tek sorumlunun 
mükellef olduğunu düşünüyoruz. 

Fıkranın metninde mükellef yazılmıştır. Bahsi 
geçen ibarenin çıkarılmasını, Yüce Meclisin takdirle
rine arz ve teklif ederiz. 

Çorum Erzurum 
Mehmet Irmak Nevzat Kösoğlu 

Konya istanbul 
İhsan Kabadayı Turan Kocal 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Sayın Başkanlığa 
Değiştirme önergesidir. 
Görüşülmekte olan tasarının 11 nci maddesinin 

(B) bendinin aşağıdakıi biçimde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Madde 11. — B) J î u kanunda yazılı vergi, re
sim, harç ve belediye paylarının salınması ve ödet-
tirilmesini, kontrolle belediyenin kadrolu müfettişle
ri görevlidir.») 

Çorum Erzurum 
Mehmet Irmak Nevzat Kösoğlu 

Konya istanbul 
İhsan Kabadayı Turan Kocal 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Sayın Başkanlığa 
Değiştirme önergesidir. 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda deği

şiklik teklifinin 11 nci maddesinin (B) bendi, teklif -
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teki haliyle kabul edilirse son derece mahzurlar hâ
sıl olacaktır. 

Bu bendin değiştirilmesi görüşündeyiz. 

Gerekçemiz : 
Ne demektir, Belediyelerce yetkili kılınacak kişi

ler, böyle bir tanımlama ile teklif sahipleri neyi kas
tediyorlar? Böyle bir teklif Komisyonca nasıl benim
senmiştir? 

Bunun hukukumuzda bir adı yok mudur, (mü
fettiş) niçin görevlendirilmemiştir? Belediyeler, ne za
man kiimi görevlendireceklerdir? Teklifte bu meçhul
dür. Belediyelere istedikleri an istedikleri kişileri mü
kellefin tepesine zebani misali i dikivermesine kanun 
koyucu irhkân vermemelidir. 

Gelişigüzel biçimde belediyelerin görevlendirebi
leceği kişilere mükelleflerin namusu, şerefi, haysiye
ti, Ikasası, defteri, evrakı teslim edilemez. 

Belediyelerin çok sayıda sorumsuz kişileri, me
muriyet vasıflarını haiz olmayan militan kişilere hal
kımız, vergi mükellefleri nasıl güven besleyebilsin
ler? 

Bu gerekçelerle teklifin (B) bendi değişmelidir. 
«Madde 11. — B) Belediye Gelirleri Kanunun

da anılan vergi, resim, harç ve belediye paylarının 
salınması ve alınmasıyla ilgili olarak belediyeler ye
teri kadar müfettişleri önceden atarlar, mükelleflere 
belediye müfettişlerinin kimler olduğu teftiş dönemin
den iki ay önce tebliğ ederler.» 

Çorum Kahramanmaraş 
Mehmet İrmak Mehmet Yusuf Özbaş 

Konya İstanbul 
İhsan Kabadayı Turan Kocal 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Sayın Başkanlığa 
Değiştirge önergesidir: 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Belediye Gelirle

ri Kanunu değişiklik teklifinin 11 nci maddesinin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

«Madde İl/C) Bu kanunla yeniden düzenlenen 
veya değiştirilen vergi, resim ve harçların tahakkuk 
ve tahsili usullerini, her türlü düzenlemeleri Yerel 
Yönetim Bakanlığının denetiminde belediyeler uygu
lar.» 

Çorum İstanbul 
Mehmet Irmak Turan Kocal 

Niğde Konya 
Sadi Somuncuoğlu İhsan Kabadayı 

Erzurum 
Nevzat Kösoğlu 

Gerekçe : 
Maliye Bakanlığının mahalli idarelere vekâletini 

anlamak mümkün değildir. 
Görüşülen teklif, mahalli idarelerin kısmi bağım

sızlığına açıkça bir müdahaledir. 
Aynı maddenin (G) bendinden belediyelerden 

TEK'in alacaklarını tahsil edebilmek için Maliye 
Bakanlığının belediye alacaklarına tedbir, haciz, am
bargo veya el koymak için tahsilatta aracılık etmek 
niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu fıkradan, bu düşüncelerle «Maliye Bakanlığı» 
hariç bırakılmıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka

daşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ka
nun teklifiyle Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın 
aynı kanuna ek kanun teklifinin 11 nci maddesinin 
(D) bendindeki «Uygulamasına ilişkin hususlarda be
lediyelerle vergi daireleri işbirliği yaparlar»' sözleri
nin madde metninden çıkarılarak yerine «Vergi dai
releri yetkilidir» sözlerinin ikamesini arz ve teklif 
ederiz. 

Bolu Gaziantep 
Müfit Bayraktar Mehmet Özkaya 

Ankara Bilecik 
Mustafa Başoğlu Cemalettin Köklü 

Kars Burdur 
Hidayet Çelebi Ahmet Sayın 

Artvin Bursa 
Hasan Ekinci Ali Elverdi 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Gerekçe : 
Belediyeler vergi takdiri konusunda ihtisası olan 

kişilerden mahrumdur. Bu nedenle maddenin ıslahı 
gerekir. 

Sayın Başkanlığa 
Bu kanun teklifinde yerleşmiş hukuk ilkelerinin, 

meriyetten kaldırılmadığı halde, uygulaması fiilen yü
rürlükten men edilmek suretiyle yasalar çiğnenmiş 
olmaktadır. 

Şöyle ki : 
Emlak Vergisi Kanununa göre, mükellefin beyanı 

j esastır. 
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Görüşülmekte olan teklifin 11 nci maddesinin (D) 
bendinde ise Emlak Vergisi Kanununun beyan esa
sını ortadan kaldıracak dolaylı yeni hükümler getir
mektedir. 

Emlak Vergisi değerlerinin vergi dairelerince ye
niden takdir ettirilmesi prensibini koyarak, verilmiş 
beyannamelerin sürelerinin kısıtlandırılması ve ida
rece resen takdire başvurulması hatalıdır. Kanunla
rın ihlaline kanun yoluyla cevaz verilemez. 

Bu sebeplerle fıkranın değiştirilmesi zaruridir. 
«Madde 11 / D ) Emlak Vergisi değerlerinin bu 

kanunun meriyet tarihine kadar mükellefler tarafın
dan kanuna göre verilmiş beyannamelerdeki değerle
rinin uygunluğu kabul edilir. 

Beyannamelerin, sürelerinin bitiminden sonra yeni 
beyannameler alınınca, tou kanun gereğince takdir 
cihetine gidilebilir.»' 

Biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Çorum İstanbul 

Mehmet Irmak Turan Kocal 
Konya Tokat 

İhsan Kabadayı Faruk Demirtola 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka

daşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ka
nun teklifiyle Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nnı 
aynı kanuna ek kanun teklifinin 11 nci maddesinin 
E bendindeki ı«Bir taksitte» kelimelerinin yerine, 
«•Birkaç taksitte» kelimelerinin ikamesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ankara Kocaeli 
Mustafa Başoğlu Adem Ali Sarıoğlu 

Kars Bilecik 
Hidayet Çelebi Cemalettin Köklü 

Adana Samsun 
M. Halit Dağlı S. Orhan Uluçay 

Amasya 
Naci Altunay ' 

Gerekçe : 
Maliye Bakanlığına bir taksitte ödettirme yetkisi 

verilmesi bir mana ifade etmez. Bunun yerine, «Bir
kaç» denilmesi daha doğru olur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka

daşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 

teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın aynı 
kanuna ek kanun teklifinin 11 nci maddesinin E ben
dindeki (l 000) liranın madde metninden çıkarılarak 
yerine (500) liranın ikamesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu Manisa 
Müfit Bayraktar Sümer Oral 

Gaziantep Bilecik 
Mehmet Özkaya Cemalettin Köklü 

Samsun Burdur 
Orhan Uluçay Ahmet Sayın 

Kocaeli Amasya 
Adem Ali Sarıoğlu Naci Altunay 

Adana Ankara 
Halit Dağlı Mustafa Başoğlu 

Gerekçe : Maliye Bakanlığına böyle bir takdir 
hakkının 1 000 lira için verilmesi sakıncalıdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 ar

kadaşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri 
Tığlı'nın aynı kanuna ek kanun teklifinin 11 nci mad
desinin G bendindeki (Belediyelerin Türkiye Elektrik 
Kurumuna olan borçları düşüldükten sonra kalan 
miktar) sözlerinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Bolu Artvin 
Müfit Bayraktar Hasan Ekinci 

Manisa Bilecik 
Sümer Oral Cemalettin Köklü 

Samsun Amasya 
Orhan Uluçay Naci Altunay 

Adana Kocaeli 
Halit Dağlı Adem Ali Sarıoğlu 

Gerekçe : Bugün belediyeler büyük oranda Tür
kiye Elektrik Kurumuna borçludur. Bu borçların 
ödenmesi yerine silinmesi daha doğru ve sıhhatli bir 
yoldur. 

Sayın Başkanlığa 
Değiştirme önergesidir. 
Görüşülmekte olan Belediyeler Gelir Kanunu de

ğişiklik teklifinin 11 nci maddesinin (D) bendinin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

«Madde 11. — D) Emlak Vergi değerlerinin tes
piti, beyanname değerlerini vergi dairesinin deneti
mi yoluyla yapılır. 
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Bu kanunla konulan ve değiştirilen vergileri önce 
Maliye Bakanlığı tahsil edeceğine göre belediyelerin 
vergilerinin tahsiline müdahalesi olamaz.» 

Çorum Tokat 
Mehmet İrmak Faruk Demirtola 

İstanbul Konya 
Turan Kocal İhsan Kabadayı 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Sayın Başkanlığa 
Değiştirge önergesidir. 
Görüşülmekte olan Belediyeler Gelir Vergisi tek

lifinin 11 nci maddesinin (E) bendinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

'«Madde 11. — E) Maliye Bakanlığı miktarı 500 
lirayı geçmeyen vergi, resim ve harçları ve 1 000 li
rayı geçmeyen para cezalarını dahi taksitlendirebilir.»1 

Tokat Konya 
Faruk Demirtola İhsan Kabadayı 

İstanbul Çorum 
Turan Kocal Mehmet Irmak 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Sayın Başkanlığa 
5237 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin 

yasanın 11 nci maddesinin G bendinde geçen (Bele
diyenin) 'kelimesinden sonra «Özel kanunla kurulmuş 
ve belediyelerden ayrı hükmi kişiliği bulunan (EGO, 
ESHOT ve İETT) gibi kuruluşların kelimelerinin ek
lenmesini»1 öneririz. Saygılarımızla. 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Ankara 
Önder Sav 

Ordu 
Günay Yalın 

Niğde 
Yılmaz Cemal Bor 

Antalya 
Hasan Ünal 

Ankara 
Cengiz Şenses 

Konya 
Durmuş Ali Çalık 

Bolu 
Bayram Turan Çetin 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına 
göre okutup işleme koyacağım. 

Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının; «İçtüzüğün 
85 nci maddesi gereğince gereğini arz ve rica ede
rim.» 

Evet, Sayın Komisyon önergeye katılıyor musu
nuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın)' — Sayın Başkan, bu 
konuda daha evvel beyanda bulunmuştum : Anayasa
nın 61 nci maddesi asgari ve azami hadler arasında 
tespit yapmaya Bakanlar Kurulunu yetkili kılmıştır. 
Komisyonumuz 61 nci madde hükmüne tamamen 
uygun olduğu görüşündedir. Bu bakımdan, İçtüzüğün 
85 nci maddesine göre ayrıca işleme tabi tutulmasına 
gerek yoktur; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyorlar. (AP sıralarından «Çoğunluk yok» ses
leri. 

(10 milletvekili ayağa kalktı) 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Evet, yoklamaya geçmiş bulunuyo

ruz, lütfen ayağa kalkanları sayın ve isimlerini alın. 
10 arkadaşımız ekseriyetin mevcut olmadığı iddi

asıyla ayağa kalkmak suretiyle yoklama talebinde 
VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

bulunuyorlar. Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
devam ediyoruz. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmadı, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş-
fca,., izin verirseniz önergemi izah edeceğim. 

ttAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim, oylamaya 
geçt.-Kte* sonra olmaz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Komisyon 
katılmadı efendim, önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, katılmadığı zaman işaret et
meniz lazımdı. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Ayakta sizi 
bekledim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İmkânsız, oylamaya geçtikten son
ra, ikinci şeyde söz verebilirim size. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Ayakta sizi 
bekledim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beklemeye lüzum yok ki, katılma
dığı zaman söz isteyeceksiniz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Efendim, 
o sırada yoklamaya geçtiniz. 
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BAŞKAN — Evet ama, o zaman işaret etmeniz 
lazım. 

Katılmadığı zaman söz isteyeceksiniz. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Kırşehir) — Tamam 

efendim, siz o zaman oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN — Evet ama o zaman işaret etmeniz 

lazım. Oylamaya geçtikten sonra İçtüzüğe göre söz 
veremem. 
. MUSTAFA BAŞOĞLU (Kırşehir) — Yoklama
dan sonra muameleye geçtiniz, söz vermediniz. 

BAŞKAN — Ama mümkün değil, çünkü oylama
ya geçtik, o bakımdan mazur görün, belki de ben 
görmemişimdir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Naci Altunay ve arkadaşlarının önergesi : 
« i l nci maddenin kanun metninden çıkarılması.»1 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kaya Çakmakçı ve arkadaşlarının önergesi : 
ı«Kanun teklifinin 11 nci maddesinin (B)' bendi

nin tekliften çıkarılması.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Timuçin Turan ve arkadaşlarının önergesi : 
«Kanun teklifinin 11 nci maddesinin (A) fıkrası

nın madde metninden çıkarılmasını.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aytfın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Halil Karaatlı ve arkadaşlarının önergesi : 
«11 nci maddenin 2 nci fıkrasının kaldırılması.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 

«11 nci maddenin (C) bendinin metinden çıkarıl
masını.» 

BAŞKAN — Aynı mealde bir önerge daha var, 
birlikte oya sunacağım. 

Mustafa Başoğlu ve arkadaşlarının önergesi : 

«11 nci maddenin (C) bendinin metinden çıkarıl
masını.» 

BAŞKAN — Her iki'önerge hakkında Sayın Ko
misyon katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Okunan her iki 

önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor. Okunan 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Altan Öymen ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 11 nci mad

desinin (D) fıkrasının değişikliği ve bu maddeye (H) 
fıkrasının eklenmesi. 

«D) Bu Kanunun 8 nci maddesine bağlı 28 nci 
maddesinin A/2 nci fıkrası gereğince nehir ve deniz
lerde işgal ruhsatı verilmesi İmar ve İskân Bakanlı
ğının iznine tabidir.»ı 
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«H) Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra Bele
diye Gelirleri Kanunu ile ilgili olarak doğacak uyuş
mazlıklardan vergi, resim ve harç konuları itibarıyla 
Maliye Bakanlığınca gerekli görülenler, bu Bakanlı
ğa bağlı muvazzaf ve gayrimuvazzaf itiraz komisyon
larınca incelenerek karara bağlanır.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELt (Aydın) — Sayın Başkan, bu 
önergenin «D» fıkrası ile ilgili bölümünde, denizler
deki işgaliye resminde İmar ve İskân Bakanlığının 
imar planı ve benzeri konularda düzenleme yetki
siyle birlikte kullanılması yönünden hem bir açıklık 
hem de bir tutarlılık getirmesi; 

«H» fıkrasıyla da Belediye Gelirleri Kanunuyla 
ilgili olarak doğacak uyuşmazlıkların daha rasyonel, 
daha iyi çalışan muvazzaf ve gayri muvazzaf itiraz 
komisyonları marifetiyle çözüme ulaştırılması, böyle
ce bina ve arazi vergileri komisyonunun yükünün 
azaltılması temin edilecektir. 

Bu yönleriyle (D) ve (H) fıkraları konusundaki bu 
önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz? 
Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Aynı gerekçe ile katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, ifade et
tikleri gerekçe ile katılıyorlar. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu konuda Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının 
önergeleri de (B) bendi hakkındadır; aynı mealde 
olduğu için işleme koymuyorum efendim. 

Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 

«11 nci maddenin (E) bendinin madde metninden 
çıkarılması.» 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan öner
geye katılıyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kaya Çakmakçı ve arkadaşlarının önergesi : 
«11 nci maddenin (G) fıkrasının metinden çıkarıl

masını,»! 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas)' — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 

«11 nci maddenin (A) fıkrasının değiştirilmesini. 
Madde 11/A Bu kanunda yazılı vergi, resim ve 

harçların en az miktarları en az beş yıl uygulanır. 
Ancak beş yıl geçtikten Sonra, Bakanlar Kurulu en 
az ve en çok miktarlar arasında değişiklik yapabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 31/A — Bu kanunda yazılı vergi, resim 

ve harçların en az miktarları dört yıl süreyle uygu
lanır. Ancak dört yıl geçtikten sonra, Bakanlar Ku
rulu en az ve en çok miktarlar arasında değişiklik 
yapabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon okunan 
Önergeye katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Timuçin Turan ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 11/A — Bu kanunda yazılı vergi, resim 

ve harçların en az miktarları kanunun yayımı tarihin
den itibaren 3 yıl süreyle uygulanacaktır. Ancak üç 
yıl geçtikten sonra, Bakanlar Kurulu en az ve en çok 
miktarlar arasında değişiklik yapabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETIM BAKAM MAHMUT ÖZ-

DEMÎR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmemiştir. 

Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 11 - A) Bu kanunda yazılı vergi, resim 

ve harçların miktarlarını azaltıp çoğaltmaya Beledi
ye Meclisleri yetkilidir. Meclislerce karar alınıncaya 
kadar maktu tarifelerdeki en az miktarlarda ödettir
me» yapılır, tarzında değiştirilmesini.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Kırılıyoruz Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önergesi : 
ı«Madde 11/A) Bu kanunda yazılı vergi, resim 

ve harçların en az sınırı üzerinden bütün belediyeler
ce tahsilat yapılır.»' 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas)' — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmemiştir. 

Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde İ l /B — Belediye Gelirleri Kanununda 

bahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının 
tarh, tahakkuk, tahsili ile ilgili olarak, Maliye, İçiş
leri ve Yerel Yönetim bakanlıklarınca her belediye 
başkanlığının bulunduğu yerde görevlendirilecek kişi
lerce mükellef ve sorumlular nezdinde gerekli ince
leme yapılabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmemiştir. 

Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde İ l /B — Belediye Gelirleri Kanununda 

bahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının 
tarh, tahakkuk, tahsiliyle ilgili olarak, Maliye Bakan
lığınca yetkili kılınacak kişilerce mükellefler nezdin
de gerekli incelemeler yapılabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAŞKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 
önergeye katılıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
İ l /B — Belediye Gelirleri Kanununda bahsi ge

çen vergi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, 
tahakkuk, tahsiliyle ilgili olarak, belediyelerce yetkili 
kılınacak kişilerce mükellef ve sorumlular nezdinde 
gerekli inceleme yapıtırılamaz. Bu incelemeleri yap
maya Maliye Bakanlığı teşkilatından memurlar yet
kilidir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Kemal Aykurt ve arkadaşlarının önergesi : 
«11. — B) Belediye Gelirleri Kanununda bahsi 

geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, 
tahakkuk, tahsiliyle ilgili olarak Yerel Yönetim ya 
da Maliye Bakanlığında belli bir süre kurs ya da eği
tim gören belediye memurlarınca, (Yüksek tahsil gör
müş olmaları şarttır) mükellef ve sorumlular nezdin-
de gerekli incelemeler yapılabilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Hükümet ve Ko

misyon katılıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«11 nci maddenin B bendi : (Belediyelerce yetkili 

kılınacak kişiler) sözlerinin metinden çıkarılarak yeri
ne (belediyelerce teklif ye vilayet makamınca onayı 
yapılacak şeklinde) sözlerinin eklenmesi.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
.PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının önergesi : 
.«11 nci madde B paragrafındaki 2 nci satırdaki 

«yetkili kılınacak kişiler» yerine «yetkili kılınacak 
memurlar» ibaresinin konmasını» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, zaten 
burada «kişiler» deyiminden bizim anladığımız yet
kili kılınacak memurlardır. Bu «kişiler» deyiminin 

ileride birtakım tereddütlere neden olabileceği görü
şüyle bu önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, daha önce de Komisyon zaten 
bu fikri belirtmişti. Katılıyorsunuz. 

Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Açıklık getireceği nedeniyle katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, bu okunan önergeye Komis
yon ve Llükümet katılıyor. Okunan önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kemal Aykurt ve arkadaşlarının önergesi : 
«11 nci maddenin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi. 
Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen vergi, 

resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahakkuk, 
tahsiliyle ilgili olarak, belediye başkanınca yetkili kı
lınacak kişiler mükellef ve sorumlular nezdinde ge
rekli inceleme yapabilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Madde metni aynı 
galiba efendim. Aynen geçti galiba. 

BAŞKAN — Ufak bir kelime değişikliği olduğu 
için, o bakımdan önergeyi işleme koyuyoruz. Komis
yon «belediyelerce» dendiği için bir kelime... «Bele
diye başkanları» denmiş... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Kemal Aykurt ve arkadaşlarının önergesi : 
«11 nci maddenin (C) fıkrasının; 
Maliye Bakanlığı ve Yerel Yönetim Bakanlığının 

görüşleri alınarak bu kanunla yeniden düzenlenen 
veya değişiklik yapılan vergi, resim ve harçlarla ilgili 
olarak, vergilemede güvenliği ve basitliği sağlamak 
amacıyla tarh, tahakkuk usulleriyle ilgili düzenleme
leri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-

DEMÎR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Mehmet Irmak ve arkadaşlarının Önergesi : 
«11 nci maddenin (B) bendinden «ve sorumlular» 

ibaresinin çıkartılmasını, bunun bir tekrarlama oldu
ğunu, tek sorumlunun mükellef olduğunu düşünüyo
ruz. Fıkranın metninde mükellef yazılmıştır, bahsi 
geçen ibarenin çıkartılmasını.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 
önergeye katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Daha fazla el kal
dırdık sanırım. 

BAŞKAN — Safları biraz sıklaştırmanız belki 
olabilir; ama değil. 

Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önergesi : 

«(B) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi : 
11. — B) Bu kanunda yazılı vergi, resim, harç 

ve belediye paylarının salınması ve ödettirilmesin! 
kontrol ile belediyenin kadrolu müfettişleri görevli
dir.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz.^ 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... (AP sıralarından «Sayalım» sesleri) Peki 
efendim. Kabul etmeyenler... Şimdi siz sayın... Kabul 
edilmemiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 11. — B) Belediye Gelirleri Kanunun

da anılan vergi, resim, harç ve belediye paylarının 
alınması ve alınmasıyla ilgili olarak belediyeler yeteri 
kadar müfettişleri önceden atarlar, mükelleflere be
lediye müfettişlerinin kimler olduğu teftiş dönemin
den iki ay önce tebliğ ederler.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 

önergeye katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önergesi : 
«11. — C) Bu kanunla yeniden düzenlenen ve 

değiştirilen vergi, resim ve harçların tahakkuk ve 
tahsili usullerini, her türlü düzenlemeleri Yerel Yö
netim Bakanlığının denetiminde belediyeler uygular.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz.. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Hükümet ve Ko

misyon katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Evvelce kabul edilen önergelerden dolayı (B) ben

diyle ilgili 3 tane önerge vardır, bunları işleme koy
muyorum. 

Adem Sarıoğlu ve arkadaşlarının önergesi : 
«11 nci maddenin (E) bendine «bir taksitte» keli

melerinin yerine «bir kaç taksitte»* kelimelerinin ek
lenmesini.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. 
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Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«11 nci maddenin (E) bendindeki (1 000) liranın 

madde metninden çıkarılarak yerine (500) liranın ek
lenmesini.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Faruk Demirtola ve arkadaşlarının önergesi : 
«11 nci maddenin (E) bendinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesi : Maliye Bakanlığı miktarı 500 lirayı 
geçmeyen vergi, resim ve harçları ve 1 000 lirayı geç
meyen para cezalarını dahi taksitlendirebilir.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Kaılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Hü

kümet önergelere katılıyoruz diyor ve Hükümet üye
leri ret oyu kullanıyor. Böyle bir usul var mı? 

BAŞKAN — Efendim, bizim şimdi buradaki gö
revimiz, İçtüzüğe göre, Komisyon ve Hükümete sora
rız. Onlar katılıyoruz dedikten sonra katılmayın diye
meyiz., oylarını da kendi bildikleri gibi kullanıyorlar. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Hü
kümet üyeleri arasında ayırım mı var acaba? 

BAŞKAN — Efendim, esasında Hükümete sorma 
mecburiyeti yoktur; fakat böyle bir yol teamül hali
ne getirilmiştir. 

Buyurun devam edin efendim. 
Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«11 nci maddenin (G) bendinde (belediyelerin 

Türkiye Eletrik Kurumuna olan borçları düşüldükten 
sonra kalan miktar) sözlerinin madde metninden çı
karılmasını.» 

BAŞKAN — Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu önerge 
hakkındaki görüşümü belirtmeden önce İçtüzükle il
gili bir hususa dokunmama izin vermenizi rica edi
yorum. Gerçekten, Komisyonumuzun raporu görü
şülmektedir. Komisyonumuzun raporu görüşülürken 
İçtüzüğe göre Komisyonumuzun önergeler konusun
da görüşünü almanız gerekmektedir, ayrıca Hükü
metten görüş sormanın benim kanaatimce gereği yok
tur, çünkü Hükümetin değildir tasarı ya da teklif, 
Komisyonumuzundur. 

O itibarla bu hususun altını çizerek belirtiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Onu zaten Başkanlık burada ifade 
etti, fakat bir gelenek haline gelmiştir, artık o şekil
de ifade ediliyor. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor, okunan önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Cemal Aktaş ve arkadaşlarının önergesi : 
11 nci maddenin (G) bendinde geçen (belediyele

rin) kelimesinden sonra, «özel kanunla kurulmuş ve 
belediyelerden ayrı hükmi kişiliği bulunan (EGO 
ESHOT ve İETT) gibi kuruluşların» kelimelerinin ek
lenmesini öneririz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, gerçekten Ko
misyonumuz görüşülmekte olan 11 nci maddenin (G) 
fıkrasının teklif sahibi Sayın Uysal ve arkadaşlarının 
metninde olmadığı halde metne Komisyon tarafın
dan bunu eklemiştir. Burada TEK'na olan belediye
lerin borcundan amaç, hem belediyelerin borcu, ayrı
ca bağlı kuruluşları olan İETT, ESHOT ve EGO gi
bi eğer bağlı genel müdürlükler ayrı kanunla da ku
rulmuş olsa, onlar da bu fıkra kapsamına girmekte
dir. Komisyonumuz bu şekilde anlamaktadır, efen
dim. O nedenle önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz katılıyor musu
nuz? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, aynı ne
denle biz de katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, ifade ettiği ge
rekçesiyle bu okunan önergeye katılıyor, Hükümet de 
aynen iştirak ediyor. Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Bu değişik şekliyle maddeyi oylayacağız. 
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Şimdi madde hakkında açık oy talebi var, evvela 
oy talebinde bulunanları arayacağız. 

«Görüşülmekte olan Belediye Gelirleriyle ilgili 
kanun teklifinin 11 nci maddesinin açık oylama sure
tiyle ad okunma suretiyle yapılmasını arz ve teklif 
ederiz.» 

Sayın Turan Kocal? Burada. 
Sayın ihsan Kabadayı? Burada. 
Sayın Mehmet Irmak? Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal? Burada. 
Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu? Burada. 
Sayın Turgut Nizamoğlu? Burada. 
Sayın İbrahim Topuz? Burada. 
Sayın Halil Başol? Burada. 
Sayın Selahattin Gürdrama? Burada. 
Sayın Hasan Ekinci? Burada. 
Sayın Hüseyin Çelik? Burada. 
Sayın İsmet Angı? Burada. 
Sayın Özer Yılmaz? Burada. 
Sayın Mustafa Başoğlu? Burada. 
Sayın Hasan Gürsoy? Burada. 
15 arkadaşımız da burada. 
Açık oylamanın ad okunmak suretiyle kabul, ret 

veya çekinser şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyo
rum. 

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

Önce önerge sahiplerinden başlanmak suretiyle 
oylama yapacağız. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylama işlemi biıtmıiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama sonucunu açıklıyorum: 221 

kabul, 71 reıt oyu çıkmış, madde kabul edilmiştir. 
Şimdi, 12 nci maddeyi okutuyoruz efendim: 
Kaldırılan Hükümler : 
Madde 12. — A) 1.7.1948- gün ve 5237 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun 13 ncü maddesinin 
(A) ve (E) fıkralarının iıkincti paragrafları ile aynı 
kanunun 45 nci maddesi; 

B) 23.5.1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi 
Kanunu ile aynı kanunun ek ve dteğişiIdiiMeriıne dair 
kanunların ilan ve reklamlara ilişkin hükümleri; 

C) İmar ve İskân Bakanlığı Vazifeleri Hakkın
daki Kanunun 18 nci maddesi. 

BAŞKAN — Şimdli, bu madde üzerinde Adalet 
PartiM Grubu adına Sayın Emin Dalkıran söz iste
miştir, Buyurun Sayın Dalkıran. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Dalkıran. Buyurun 
efendim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN DALKI
RAN (Bursa) — Sayın Başkan, çak muhterem 
milletvekilleri; bir haftadan beri burada bir kanun 
konusunda müzakereler yapıyoruz ve uzun bıir me
sai verdlik. 

Demokratik sistemle idare edilen ülkelerde par
lamentonun iktidar kanadı, muhalefet kanadı el-
betteki inandıkları şeyleri söyleceylerdir ve söyledi
ler. Yalnız 5237 sayılı Kanun iyi tedvin edilme
miştir, Bakınız, bu kanunun içerisinde bizim şüp
heye düştüğümüz bazı hususlar var. 12 neıi mad
denin (A) paragrafını okuyorum: «5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununun 13 ncü maddesinin (A) 
ve (E) fıkralarının ikinci paragrafları ile aynı ka
nunun 45 nci maddesi» kaldırılan hükümler içeri
sindedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu maddeler, kaldırım 
İştirak payları ve iştirak paylandır. Şimdi bir de
ğerlendirme konusu getirmiştik, bu kanunu tedvin 
ederken, geçti bu 3 ncü madde, eski 5237 sayılı 
Kanunun 16 nci maddesli. Bu iştirak paylarını kal
dırmak suretiyle tedvin edilen, daha evvel geçen, 
Meclisçe kabul edilen 16 nci maddenin içerisinde 
sosyal yapı ve altyapı kalemleri içerisinde değer ar
tışına vesile olacak şekilde mütalaa edilmişti. Hem 
de yalnız belediye değil, kamu kuruluşları tara
fından da yapılsa. 

Şimdi bu maddeyle bir şey çıkıyor ortaya. Bil-
milyorum, benim anlayabildiğim kadar odur; her 
sene belediyeler bir yerde bir tamir yaptığı zaman 
'binalardan, gayrimenkullerden değer artışı talebin
de bulunma hakkı doğuyordu. Açık, vazıh herlke-
sin anlayacağı şekilde olması lazım gelir demiştik. 
Başka türlü tefsire bunu götürmemek lazım gellirdlij 
Kanaatim odur ki, eskiden belediyelerin bu ka
nunda yaptığımız şu tadilatı ile 13 ncü, 14 ncü mad
delerde vazifeleri şu idi: Kaldırımların muayyen kıs
mını yeniden veyahut da tamir etmek suretiyle yap
tıkları takdirde 5 taksitte iştirak payı alınırdı. Ka
nalizasyonda, 30 santimetreyi geçen bu çaptan faz
la olan kanalizasyonlar için para almazdı, yolda 
da 12 ila 15 metre idi mesafeler. Bu hükümlerin 
tümü kaldırılmıştır. 

Biz bu vasıta ile mülkiyet hakkına tecavüzler 
olacağı kanaatındayız. Kıymetli arkadaşlarım, mem-
leketimliziiin demokratik sistemle idare edilen ülke
lerde ve geri kalmış ülkelerdeki tabii olan bazı şey
leri vardır. Bunlarda, ekonomik kalkınmanın iteri 
gittiği ülkelerde bundan pay alanların bir kısmının 
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.memnun, bir kısmının gayri memnun olduğu varit
tir. O bölgelere göre, inançlara göre, fertlerin ya
şantılarına göre değişir; ama idareciler ve kanun 
koyucular bu huzursuzluğu, bu memnuniyetsizliği 
büyük mikyaslara çıkartmayacak şekilde kanun ko
yarlar ve tedbirlerini alırlar. 

Şimdi, görüyoruz ki, bu kanun konulurken 
daha evvel de ifade ettiğimiz gibi, Anayasanın 61 
nci maddesindeki herkesin mali gücüne göre iştirak 
'konusu hıiç nazarı dikkate alınmamıştır. Yine Ana
yasanın bir kanunun konulduğu zaman hangi hu
susların içerisinde olduğuna dair 6 maddeyi bundan 
evvelki »öderimde ifade ettim. Bakın bir konu 
var, size bur adla Anayasa Mahkemesinin 933 sayılı 
Yetki Kanununu iptalindeki hükmünü okuyacağım: 
27.8.1967 tarih ve 933 sayılı yatırım indirimlerine 
ait yetki Anayasa Mahkemesinin iptal etme kararını 
okuyorum arkadaşlarım: 

«Kanun koyucunun sadece konusunu beli edecek 
bir mali yüküm almasına izin vermesıi bunun ka
nunla konıulimuş sayılması için yeterli bir neden teş
kil etmez. Mali yükümle, mali yükümlerin mükel
leflerin matrahı ve oranları tarh ve tahakkuku, tah
sil ve usuleni, müeyyideleri, zaman aşımı gibi çe
şitli yönleri vardır» 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, tedvin ettiğimiz 
bu kanunun içerisinde mesela, liman işgaliye res
minde tabela ve unvan vergisinde zaman aşımı mef
humu yolktur.; Ayrıca aydınlaıtma resminin 9 ncu 
maddesinin son fıkrası «Munzam hizmetlere uygun 
belediye meclislerince tarife yapılır» hükmünün içe
risinde de çerçeve yolktur. Belediye meclislerinin 
bundan evvel 19 ncu maddeyi, 21 nci maddeyi Da
nıştay vasıtasıyla Anayasa Mahkemesinin iptal etme 
sebebi, içerisinde keyfilik olduğu idi. Ne idi bu key
filik? Bir iktisadi kuruluşun, bir Sümerbank mü
essestesin© bir belediye meclisinin 45 000 liralık bir 
tabela resmi koymasındandı. Bundan dolayı iptal 
edilmişti çerçeve, yani alt ve üsıt hudut. Gerçi bu
rada getirilen alt ve üst hudutlar da Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetiklerine tecavüz babındadır. 
Milli iradenin bir ila beş katı, 1 lira ile 5 lira ara
sında 4 lira mütalaa edersiniz; ama 5 000 lira ile 
25 000 lira arasında 20 000 lira fark vardır. Bu ka
dar geniş yetkiyi vermek doğru değildir. Meclisin 
vazgeçilmez olan yetkisi, milli iradenin yetkisi bu
rada Bakanlar Kuruluna verilmiştir veyahut başka 
bir şeye verilmiştir. Bu yasa yapma ve bu Meçi
sin milli ifadenin tecellisini yerine getiren Meclisin 
iradesinin üstüne çıkma gibi bir konudur ki, ve o 
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eski devirlerden hükümetlerin - bugün kanunla ver
gi alınır diyoruz- eski dönemlerde hükümetler ken
di gücüyle alabilirlerdi, o yetki vardı; ama bu
gün kanun tekniğinin içerisinde gerek teknik ta
rafında, gerek mali tarafında, gerek şekli tara
fında kanunla vergi alınır ve bunun şekli vardır. 
Bu şekle mutlaka uyulması lazımdır, bu şeklin en 
uyulması lazım gelen hususu da Anayasadır. Ana
yasaya uygun olması lazımdır. 

İşte burada diyoruz ki, daha önce Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş bu hükümler, bu ka
nunda birçok yerde vardır ve 3 tanesini saydım. Mat-
lap ve yazı tarzı, başlıkları da dahil olmak üzere 
anlamı çok değişiktir. Kariner usul de değildir bu. 
Emsal usulü de değildik. Bu daha ziyade «oka ol
sa» sistemiyle bazı şeylerde vergi alınacaktır, oraya 
getirmiştir. Az evvelsi nehir ve göllerdeki , deniz 
vasıtalarının, yani kayıkların nasıl vergiye tabi ola
cağını bir tekriri müzakere olmadan daha evvel geç
iriliş bir maddede idi bu, komisyonun onu alıp ye
ni tedvin etmesi lazımdı. Bizim de bilgimiz olması 
lazımdı. Değişiklik yapıldı, buraya getirildi akta
rıldı. Onlar o maddenin içerislindeydi, işgalliye 
resmi içerisindeydi. 

Deniz, göl ve nehirler üzerindeydi, kanun bi
ze duyurulduğu zaman, okunduğu zaman, teklif 
edildiği zaman. Yanli şurada şunu ifade etmek is
tiyorum kıymetli arkadaşlarım, buradan çıkardığa 
mız şeyleri dün akşam, evvelsi akşam ve ondan 
evvelki günlerde ben devamlı olarak takip ettim; 
ama neyin çıktığını, neyin çıkmadığını, hangisinin 
olumlu yönde olduğunu, miktarların ne olduğunu 
ancak kanun yazılı olarak Senatoya giderken öğre-

»nebileceğiz. Çünkü burada çok üzerinde durmama 
rağmen hangi miktarların kalbul edildiğini dahi öğ
renemedim, çeşitli teklifler vardı. 

Bir oldu bitti içerisinde, fa'Merimizle burada 
bazı meselelere yaklaşımımız olmadı arkadaşlar. Gü
zel bir kanun çıkarttığımız kanaatında asla değiMm.; 
Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi Türk bele-
diyeciilerine, Türkiye'deki 18 milyona yaklaşan in
sanı içine alan belediyecilere yeni bir şey getirmiş de
ğiliz. Dört veya beş belediyeye gelir temin edilmiş
tir. Başka hiçbir yere bir şey temin edilmemiştir,-

iBu o dört veya beş belediyenin içerisinde de ya
şayan vatandaşlara büyük eziyetler getirmiştir. Hiç 
kimse bunun farkında olmamıştır, ifade ettim, ye
niden söylüyorum huzurunuzda, vicdan huzuruyla 

j yarın iki elim yana geldiği zaman «Sen bunları bil-
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yordun da niçin söylemedin?» diye yarın Ahret'te 
bana sual sorulmasın, dünyada sorulursa söylediim 
diyebilirini. 

Onun için söylüyorum, yine Balgat'ta, Keklik-
pınar'da, efendim Altındağ'da oturan bir bakkalla, 
en büyük yerde ticaret yapanı aynı tabela resmine 
tabi tuttunuz. Yazık oldu, günah oldu, haksızlık 
oldu. Biz burada Hazreti Ömer'in adaletini dağıt
mıyoruz ama ona yakın bir adalet dağıtmak mec
buriyetimiz vardı. Bunları teklif ettik. Biz muhale
fet olarak bunları söyledik diye siz bunu kaale almaz
sanız, bu kanun güzel kanun olmaz arkadaşar. 

Doğu, iyii, faydalının yanında hep beraber ol
mak mecburiyetimiz vardır. Akıl için yol da bir 
idi. Söylediğimiz sözlerin içerisinde güzel bir arşiv 
çıkmıştır. Beğenmediğiniz bazı üç tekerlekli lastik 
laflan, motorsilklet lafları, kahkahaya vesile olan 
bazı laflar var ya, bunlar tatbikatta karşısına çıkar 
insanların. 

Kanun vazu da bunu tedvin ederken, bunu ya
parken nazarı dikkate alıp yeniden bir yorumla, 
çünkü yorum yapmak öyle bir meseledir ki; ben ha
reket noktamı şuradan tutarım, o yoruma öyle gi
rerim, siz başka bir noktadan tutarsınız öyle girer
siniz yoruma; o yorumun neticesinde karışıkluklar 
çıkar, huzursuzluklar çıkar ve müsavat fikri orta
dan kalkar. 

îşfte bunları yapamadık burada biz, gördüğüm 
kadarıyla. Eğer bundan sonra da gelecek kanun
ların içerisinde, zannediyorum ki bir kısmını tet-
ikilk edebildim, yeni verdiniz; onda da sanki kaçı
rılma gibi bir hava görüyorum; hiç açıklık yok. . 

193 sayılı Kanun, falan, falan... Nedir bunlar 
arkadaşlar? Niye arkasına doküman dökülmüyor 
bunun? Milletvekilleri bunların ne olduğunu bilsin. 
Bilmek mecburiyetindeyiz biz. Herkesin o kabiliyeti 
yoktur ama bazı açıklıklar getirilmesi lazımıdır. Ma
liyeciler vergi almaya meraklıdırlar. Burada da yap

tıkları birçok hususlar var̂  Bunun altında da yazı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran konuşmamızı lütfen 
toparlayın, müddetiniz doldu. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Bağlayacağım Sayın Başkanım. Yalnız bu konu 
milletler arasındaki adaletsizlik, insanlar arasındaki 
buhran, buhran gerginliğe, gerginlik isyana gider. 
Devleti himaye edenler başta Büyük Millet Meclisi
dir, onun kuvvetleridir, Anayasanın emrettiği 
güçlerdir. Haksızlıklar yapmamak mecburiyetimiz 
vardır. 

Görüyoruz ki kanun teklifi yapan arkadaşlar 
«benim horuzumun ibiği senden büyük, senin ho
rozunun ibiği benden büyük, benimki daha güzel 
ötüyor» şeklinde mütalaa etmemelidirler bu mese
leyi. Bu mesele enline boyuna herkesi alakadar et
tiğine göre, tüm insanları alakadar ettiğine göre; 
enine boyuna mütala edilmeli, tetkik edilmeli, mü
tehassısları getirilmelidir. Onlarla yapılmalıdır. 

Buradan çıkan kanun miillatimize, memleketimi
ze hayırlı neticeler getirmelidir. Yarın bir kanun 
değişikliğine daha gitmemeliyiz. Yine bu kanunla
rın zannetmiyorum ki bir sene ömrü olsun, yaşa
sın. Bir sene sonra yeniden tedvin etmeye çalışıla
caktır, şikâyetler yine devam edecektir. 

Bütün bu düşüncelerimi mesai veren parlamen
terlerin hepsine, iyi niyetlerinden şüphe etmediğim 
bütün parlamenterlere teşekkür ederek kapatmak is
tiyorum. Yalnız iyi bir şey yaptığımız kanaatinde1 

olmadığımı da tekraraıren ifade ediyorum. 
Saygılarımı sunuyorum. (AP 'sıralarından alkış

lar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Madde üzerinde başka söz isteyenler de vardır. 
Bugün saat 01.00'de toplanılmak üzere birleşim© 

25 dakika ara veriyorum. 

Kaplanıma Saatti : 00.36 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma âaati : €1.00 

BAŞKAN : Ba<?kanvekili Musfih Görentaş 

DİVAN ÜYELERt : Yılmaz Balta (Rize), İrfan Binay (Çartafckale) 

BAŞKAN — 49 ncu Birlerimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER (Devam) 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 1.7. 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
Raporu. (2J686, 2/215) (S. Sayısı : 282 ve 282'ye 1 nci 
ek) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

12 nci madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu adına Sayın Turan Kocal, buyurun efendim. 
Sayın Kocal, süreniz 10 dakikadır efendim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, komisyon temsil edilmiyor her halde. 

BAŞKAN — Komisyon temsilcisi lütfen yerini 
alsın, 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, otu
ran arkadaşın yetkisi var mı? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Şöyle ki efendim, 

usulsüz ^muamele yapılıyor.. 46 nci maddeye göre, 
«Komisyon Genel Kurulda başkan veya başkanvekili 
veya o konu için seçilmiş özel kişi tarafından temsil 
edilir» diyor. 

BAŞKAN — Başkanvekili de geldi efendim. 
Sayın Kocal, buyurun efendim. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, değiş

tirilmesi istenen çerçeve 12 nci maddesi hakkında 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Çerçeve 12 nci maddede kaldırılan hükümler bu
lunmaktadır. Bu 12 nci madde üç bent halinde hangi 
hususların kaldırıldığını dile getirmektedir. (A) ben
dinde 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 13 
ncü maddesinin (A) ve (E) fıkralarının ikinci parag-

raflarıyla aynı kanunun 45 nci maddesi kaldırılmış 
olacaktır bunun kabulüyle. 13 ncü maddenin (A) ben
dinin ikinci fıkrası belediye hizmetlerinin yapılışında 
kasaba ve şehirlere göre 12 ve 15 metreden fazla ge-
nişliklerdeki yol inşaat ve kaldırım yapımlarından iş
tirak hisselerinin kaldırılmasına dair; (E) bendinin 
ikinci fıkrası ise, belediye iştirak paylarının beş yılda 
eşit taksitlerle alınır, hükmünün kaldırılmasına dair
dir. 5237 sayılı Kanunun 45 nci maddesi ise, eğlence 
yerlerinden alınan harç ve resimlerle ilgilidir, bunu 
da kaldırmış bulunuyor. Bu kanun teklifinin bundan 
evvel görüştüğümüz 3, 4, 6 ve 9 ncu maddeleriyle 
ilgili hususların kabul edilmesi karşısında bu madde
lerin kaldırılması gayet tabii ki doğrudur, kaldırıl
ması lazımdır. Kaldırılmadığı takdirde çift vergi uy
gulaması gibi bir hususla karşı karşıya kalırız. Yal
nız burada, 5237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi 
(A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) fıkraları halinde 
birtakım belediye gelirlerini de saymaktadır. Bu be
lediye gelirlerinden o şehrin veya kasabanın belediye 
hudutları dahilinde sıhhi tesisatların ıslahı bakımın
dan 30 cm. çapına ve 2,5 metre derinlikte olan her 
türlü sıhhi tesisat yapımlarında o masrafın 1/3 ora
nında vatandaşın gayrimenkulunun cephesi oranında 
intikal eden miktarını alırdı. Şimdi bunu kaldırmı
yorsunuz. Halbuki iştirak hisseleri 3 ncü maddede var; 
bunu, yani 13 ncü maddenin (B) bendini kaldırma
makla, kanun teklifinin 3 ncü maddesinde bir uyuş
mazlık durumu ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, 
13 ncü maddenin (C) bendinde şehir içme sularında, 
(D) bendinde iştirak payları için yol ve (G) bendinde 
de ibadet yerleri hariç olmak üzere her çeşit gayri-
menkullerden harç tashihi, denmektedir. Bunların da 
üzerinde titizlikle durulması lazımdır kanaatini taşı
maktayız. 

Ayrıca, 12 nci maddenin (B) ve (C) bentlerini in
celediğimiz takdirde, (B) bendinde 1324 sayılı Damga 
Resmi Kanunu ile, aynı kanunun ek ve değişikliğine 
dair kanunların ilan ve reklam ilişkilerinin ve bu ko-
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nudaki hükümlerin kaldırılmış olduğunu teklifte gör
mekteyiz. Damga Resmi ile ilgili maddeler daha ev
velce kabul edildiği için burada bunun kaldırılması 
normaldir. Fakat burada dikkatimizi çeken diğer 
bir husus da şudur ki, bundan evvelki maddeler üze
rindeki konuşmalarımda bifkaç defa tekrarlamıştım; 
bu akşam bu tekrarlarımın teyidini görmüş bulunuyo
rum. Söylediğimin doğruluğunu bizatihi Komisyon 
Başkanıyla Hükümeti temsilen oturan Bakan arkada
şımızın bir soru üzerindeki ifadeleri de bundan evvel 
yaptığım konuşmalarımın yüzde yüz haklılığını gös
termektedir. Şöyle ki : 

11 nci maddenin (E) bölümünde, Türkiye Elek
trik Kurumuyla ilgili bir değiştirme önergesi verilir
ken, bilhassa büyük şehirlerde EGO gibi, elektrik iş
letmelerini de belediyelerin dahilinde midir? Beledi
yelerle beraber mi mütalâa edilir? Yoksa beraber mü
talaa edilmez mi? Diye bir soru sorulduğunda Sayın 
Hükümet, «Belediyelerle hiçbir surette ilişkisi yok
tur» derken, Sayın Komisyon Başkam «Belediyele
rin içerisinde mütalaa edilmektedir.» demiştir. 

Burada şunu söylemek istiyorum : Haliyle önü
müzdeki teklif Hükümetin teklifi değildir. Hayrettin 
Uysal ve arkadaşlarının getirdiği bir tekliftir, ama 
Hükümet teklifi olmamakla beraber Hükümeti tem
sil eden Sayın Bakanın hiç değilse şu teklifi, millet
vekili arkadaşlarımızın getirmiş olduğu teklifi lütfe
dip de 5 dakikasını ayırmak suretiyle bir okumuş ol
masını gönül arzu ederdi. Bunu dahi okumadan bu
raya gelmiş olduğunu, biraz evvelki bir soruya veri
len kendi cevabi sözleriyle ispat ve teyit edilmiş bu
lunmaktadır. O nedenle bu kanun teklifinin yağma
dan mal kaçırır cinsinden bir muameleye tabi tutul
duğunu, bir müzakereye tabi tutulmuş olduğunu bir 
daha görmüş bulunuyoruz. 

12 nci maddenin (C) bendine gelince, aynen oku
yorum : «imar ve tskân Bakanlığı Vazifeleri Hakkın
daki Kanunun 18 nci maddesi...» Buradaki yazıya 
göre okuyorum : «îmar ve İskân Bakanlığı Vazifeleri 
Hakkındaki Kanun» diye bir kanunu aradım, baktık, 
inceledik maalesef böyle bir kanun yok. İmar ve İs
kân Bakanlığı vazifeleri hakkında bir kanun yürür
lükte yok. Mevcut kanun - düzeltmiş olmak için söy
leyelim ve biraz evvelki sözümün yine ispatı anlamın
da - «İmar ve Is'kân Vekâleti ve Vazifeleri Hakkın
da Kanun» vardır 7116 numaralı Kanun. Kanun ne 
ise ismi odur. Onun dışında bir isim, bir kelime ne 
ilave edebiliriz ne de çıkartabiliriz. O kanun yürür
lükte olduğu müddet içerisinde. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Onlar her şeyi ya
parlar. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Her şeyi yaptık
larını biliyoruz zaten. 

O nedenle olmayan bir kanunun 18 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılıyor. Ama biz bunu böyle düzelt
tikten sonra, İmar ve İskân Vekâleti ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun - ki 7116 numaralı Kanunun - 18 nci 
maddesi neler diyor, doğru olarak ifade ettikten son
ra? 18 nci maddesi diyor ki : 5237 sayılı Kanunun 40 
ve 42 nci maddeleri ve 6802 sayılı Kanunun 60 nci 
maddelerinde Dahiliye Vekâleti emrinde bütün bu 
ücretlerin, paraların toplanmasının var olduğunu ora
da ifade etmektedir. Bu kanunun kaldırılması, yani 
İmar ve İskân Vekâleti ve Vazifeleri hakkındaki Ka
nunun 18 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla 
daha evvelce - ki yanılmıyorsam 11 nci madde içeri
sinde olsa gerek - evet 11 nci madde içerisinde bu hu
susların hepsi Yerel Yönetim Bakanlığına bağlanıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak tekrarlıyoruz, 12 nci maddenin kaldırılan 
hükümlerinin Sayın Komisyon, bir engelleme, bir va
kit kazanma anlamında değil ama, ileride tatbikatın
da bilhassa belediyelerin tatbikatında birtakım yan
lışlıklara sebebiyet vereceği kesindir. İleride bu yan
lışlıkları hep beraber sağ olursak göreceğiz, fakat 
böyle bir yanlışlıklara belediyelerin duçar kalmama
ları, böyle bir yanlış muamele yapmamalarını, doğru 
ve hakiki anlamda belediye hizmetlerini yürütebilme-
leri için, Komisyonun 12 nci maddeyi geri almak su
retiyle tekrar bir daha gözden geçirmesini ve gerçekçi 
anlamda kaldırılması icap eden maddelerin teker te
ker yazmak, teker teker tespit etmek suretiyle Yüce 
Meclise tekrar getirmeleri gerektiği kanaatini taşı
maktayım. 

Bu hizmet, belediyeler için çok önem taşımakta
dır. Bunu Sayın Komisyonun veya Hükümetin yap
masını da beklemekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldırılması istenen hü
kümler içerisindeki ve 12 numara ile çerçeve madde 
olan bu maddenin genel anlamıyla dikkatli olarak 
tetkik edilmeden tespit olunduğunu, yazıldığını ve bir
takım noksanlıklara ve yanlışlıklara sebebiyet verece
ğini tekrarlayarak sözlerime son veriyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 

grup adına. 
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BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDE-

MİR (Sivas) — Sayın Başkan, izin verirseniz bir ko
nuyu açıklayayım. 

BAŞKAN Estağfurullah, buyurun. 
Bir dakika Sayın Erdal. 
Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDE-

MİR (Sivas) — Sayın Kocal, bir yanlışlık yaptılar, 
umarım düzeltmek isterim : 

TEK'in alacağının Maliyece kesilmesine ilişkin 
Hükümet görüşüyle Komisyon görüşü arasındaki 
çelişkiyi, ilgili Bakanın yasayı okumaması şekline 
bağladılar. Bizim doğru düşündüğümüzü, Sayın 
Koçal'ın burada cereyan eden meseleleri izlemediğini 
arz etmek isterim. Zira, bizim söylediğimizde ESHOT, 
EGO, lETT'nin hükmi şahsiyeti olduğunu, bu ne
denle belediye hükmi şahsiyeti içinde düşünülemeye
ceğini, Komisyona gelen ve Başkanlığınızın onaya 
sunduğu önergeyle düzeltilmiş olduğunu farkında ol
mayan Sayın Kocal, bir yanlışlık yapmıştır. Onu dü
zeltmek isterim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu adına 

Sayın Hüseyin Erdal, buyurunuz. Süreniz 10 daki
kadır efendim. 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL 
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişik
lik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin çerçeve 12 nci 
maddesi üzerinde Milli Selamet Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu ana kadar 11 madde 
teklifi görüşüldü, şimdi 12 nci maddeye geçiyoruz. 
Bu 12 nci maddede, kaldırılan hükümler getirilmiş, 
Kaldırılan hükümlerde iki hususu açıklamaya çalışa
cağım. Bunun birisi, aynen eski kanundan okuyorum: 
«Yaya kaldırımlar da dahil olduğu halde, yolların. 
şehirlerde 15 ve kasabalarda 12 metreden fazla geniş
liklerine düşen masraflar, tamamen belediyeye ait
tir.» 

Değerli arkadaşlarım, bundan önce görüştüğümüz 
3 ncü .maddede, değerlendirme resmi, vardır. Bu, as
lında değerlendirme resmine giren bir maddedir. Şe
hirlerde 15 metreye kadar genişliğinde yol yapılırsa; 
asfaltı, tretuVarı yapılırsa bundan, o yolun üzerinde 
bulunan bina ve arsa sahibi, belediyeye bir harç öde

mez, vergi ödemez, maddesidir bu. Şimdi bunu kal
dırmakla, 1 metre genişliğinde bir yol da yapılsa, yo
lun üzerindeki arsa ve bina sahibi belediyeye değer
lendirme resmi verecek. 

Daha önce 1948'de bu düşünülmüş, isabetli bir 
kararı şimdi kaldırmakla burada isabetsiz bir şekilde 
hareket ediyoruz. 

Yine, kasabalarda 12 metreye kadar olan yol ima
rında o yol üzerindeki arsa ve binalardan değerlendir
me resmi veya masraf, yol masrafı alınmıyordu. Şim
di kasabalarda da 1 metre genişliğinde bir yol imar 
edilse oradan da vergi alınacak. Bu doğru değildir. 
Bu vatandaşın mülkiyet hakkına tecavüzdür. Çünkü 
bugüne kadar görüştüğümüz maddelerde umumiyetle 
gayrimenkulu olanlardan belediyeye rüsum veya ver
gi isteniyor. Bu maddeyle de daha ağırlaştırılıyor. Bu 
maddenin kalması daha uygun olacak; ama, Sayın 
Hükümet kaldırıyor; kendi bilir. 

Yine diğer bir kaldırılan paragrafı da okuyorum; 
bu da şu : «Ancak yıllık taksitleri yapılarda yıllık 
safi iradın % 10'unu, arsalarda kıymetin % 2'sini ge
çemez. Geçtiği takdirde bu hadleri aşmamak üzere 
tahsil müddeti ve taksit miktarı ona göre artırılır.» 
Burada da gayrimenkul sahibinin durumunu düşüne
rek asgari ödeme miktarı konmuştur. Bunu da kal
dırmak suretiyle belediyenin tamamen yetkisine veri
liyor. İsterse ödeyemesin, isterse vergi yıllık iradın 
tamamını karşılasın. Tamamını alacak ve bu suretle 
gayrimenkul sahibi gayrimenkulunu satma durumu
na gelecek, tabii müşteri bulur satabilirse. Satamazsa 
bunu belediyeye, arsasını veya binasını verip, o şekil
de kurtulacak. Bu bakımdan bu fıkranın da kaldırıl
masını doğru bulmuyoruz. Bu da yanlış bir yoldur. 

Değerli arkadaşlarım, biz belediyeye gelir sağla
yalım derken, belediyenin gelir kaynaklarını kurut
muş oluyoruz. Bu Gelir Vergisinden korkan vatan
daş şehire gelip ne bir ev alacak, ne bir arsa alacak. 
Ev ve arsa almadığı zaman da belediyeye bir gelir 
gelmeyecek ve gelir gelmeyen bir belediyeye bu çıkar
dığımız kanunların ne faydası olacak? Onu anlaya
mıyoruz. Halbuki bazı imkânlar sağlanması lazımdı. 
İnşaat yapmada, arsa almada, şehir içinin imarında 
şahıslara bazı imkânlar sağlansaydı, şehir imar ol
saydı zaten belediyeye gelir gelecekti. Maalesef bu ka
nunlarla bütün gelir kaynakları kurutulmuş oluyor. 
Temenni ederiz ki, bizim dediğimizin tersi çıksın; 
ama, tatbikatını gördük, bunun içindeyiz. Hepimiz 
biliyoruz. Bu aksi tesir yapacak ve gelirleri kuruta-
cak'tır.1 
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Değerli arkadaşlarım, yine kaldırılan hükümler I 
maddesinin (C) bendinde de İmar ve İskân Bakanlığı 
Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 18 nci maddesi de
ğiştiriliyor. Bu da îmar ve iskân Bakanlığının yetkisi 
alınıyor, Yerel Yönetim Bakanlığına veriliyor. As
lında bu da hatalıdır. Çünkü belediyenin imar mev
zuatı tamamen îmar ve îskân Bakanlığı tarafından yü
rütülür. Gayet tabii İmar ve îskân Bakanlığının da 
harcayacak fonu olması lazım. Bu fonu elinden alır
sanız, imar işlerinde imar ve iskân Bakanlığı çalışa
maz ve başka bir kuruluş da bunu yapamaz. Çünkü 
imar planını yapacak elemanlar imar ve îskân Ba-
kanlığındadır. Bunun elinden maddi imkânları alır
sanız Yerel Yönetim Bakanlığına verirseniz o da bu 
görevi yapmaz veyahut da Yerel Yönetim Bakanlığı | 
imar ve îskân Bakanlığına imar planları için bir yar
dım yaparsa, bir ödenek verirse öyle yapıyor. Bu da 
işi uzatır. Zaten Türkiye'de bu işler çok yavaş gidi
yor. Bir imar planı, bir şehrin imar planı 5 sene, 10 
sene, 15 sene sürüyor. Şimdi bunu asıl ihtisas sahibi 
olan îmar îskân Bakanlığından alır, bu mali gücü 
Yerel Yönetim Bakanlığına verirsek, o zaman 10; se
ne süren imar planı belki 20 sene sürecek. Bu da ha
talıdır, olmaması lazımdı. 

Yine değişiklik istenen İçişleri Bakanlığındaki fo
nun kaldırılması ve yetkinin tamamen Yerel Yönetim 
Bakanlığına verilmesi idi. Bu da aslında faydalı bir 
fondu. Bildiğim kadarıyla tatbikatını yaptık. İçişleri 
Bakanlığındaki bu fondan belediyelerin trafik soru
nunu halletmesi için yardım yapılıyordu. Onu kaldır
mak suretiyle bu tamamen Yerel Yönetim Bakanlığı
na verilmiştir. Belki bu faydalı olabilir; ama îmar îs
kân Bakanlığındaki fonun kaldırılması bence isabetli 
olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Belediye Gelirleri Kanu
nunun sonunu görüşüyoruz. înşallah bu kanun hayırlı 
olur; ama daha önceleri de söylediğimiz gibi, bu ka
nunla biz teşvik etmiyoruz, bilakis gayrimenkul sahip
lerini korkutuyoruz, gayrimenkul alacak olanlara al
dırmıyoruz, inşaat yapacak olanlara yaptırmıyoruz. 
Hele son zamanda şuna şahit olduk. Hiç kimse in
şaata başlamıyor, hiç kimse gayrimenkul almıyor, sat
mıyor, her şey olduğu gibi durmuştur ve bu kanunla 
bütün gelir kaynakları kapanmıştır. Sonra ne olacak? I 
Tabii Hükümet düşünsün. Burada biz faydalı tenkit 
ediyoruz, doğru şeyleri söylüyoruz; ama Hükümet 
istifade ederse eder, etmezse kendi bilir. Çünkü me
suliyet kendisine aittir, bizden ikaz etmesidir. I 

Kanunların hayırlı olmasını temenni eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. j 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Kişisel olarak Sayın ilhan Ersoy, buyurun efen

dim; 
Süreniz 5 dakika Sayın Ersoy. 
ÎLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Günün bu saatinde bu madde üzerinde söz alıp 

vaktinizi almak istemezdim; ama nasıl olsa saat 05.00'e 
kadar buradayız. Bu maddeyi tahmin ediyorum ki 
05.00'e kadar güç çıkaracağız. Onun için beni mazur 
göreceğinizi umarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Elbette buraya gelişimin sebebi sadece bu mazere
ti beyan etmek değil. Kanundaki aksaklıkları düzelt
meye karınca kararınca, gücümüzün yettiği kadar 
gayret etmektir. Bu gayretlerimizin ne dereceye ka
dar semere vereceğini Komisyon Başkanı arkadaşı
mızın ve sayın Hükümet temsilcisinin anlayışına bıra
kıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kaldırılan hükümler başlığı 
altında tertip edilmiş olan bu maddenin de bir baş
ka yönden, acele hazırlanmış bir kanun metninin ne 
kadar aksaklıklar getirebileceği yönünden, sanıyorum 
ki tenkide değer tarafı Var. 

Değerli arkadaşlarım, madde 12 ne diyor? 
«A - 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge

lirleri Kanununun 13 ncü maddesinin (A) ve (E) fık
ralarının ikinci paragraflarıyla aynı Kanunun 45 nci 
m'addesi; 

«B - 23 , 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Res
mi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine 
dair kanunların ilan ve reklamlara ilişkin hükümleri» 

«C - îmar ve îskân Bakanlığı Vazifeleri Hakkında 
Kanunun 18 nci maddesi.» 

Muhterem arkadaşlar, artık hepimiz biliyoruz, öğ
rendik ki, bir kanun maddesi hüküm ihtiva eder. Bu 
kanun bu ibarelerle ne demek istiyor, ne olmuş imar 
ve îskân Bakanlığı (buradaki yanlış ifadesiyle) Va
zifeleri Hakkındaki Kanunun 18 nci maddesi, ne 
olmuş bu ölmüş mü, kalmış mı, ne olmuş? Bunu hük
me bağlamak lazım gelir. 

Burada yapılacak şey, kanun tekniğine uyma ba
kımından her şeyden evvel «Yürürlükten kaldırılmış
tır» diye hüküm getirmek lazım arkadaşlar, bu kadar 
uydurma, bu kadar alelacele kanun çıkarmaya kalk
mayınız, lütfediniz. Yarın Senatodan bunlar döne
cektir, dönmese de Millet Meclisi için iyi bir not de
ğildir arkadaşlar, böyle metin kaleme alınmaz. Biz 
size yardımcı olmak istiyoruz, düzeltin diye gayret 
ediyoruz, ama bir inantlaşmadır gidiyor Komisyonda. 
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Doğrusunu söylüyoruz arkadaşlar, doğrusunu yapma
ya mecbursunuz. Yapmadığınız takdirde bir yerde bu 
mutlaka düzelip, huzurunuza bir daha gelecektir. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sinirlenmeyin be
yefendi, 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Efendim, ben mi
zacım itibariyle pek sinirlenmeye alışık değilim ama 
öylesine gaf yapıyoruz, öylesine büyük hata yapıyo
ruz ki, sinirlenmemek mümkün değil. Hakikaten üzü
lüyorum. 

Kaldı ki, bundan önceki bir maddede Sayın Ko
misyon Başkanının bendinize hiç de lüzum yokken 
mikrofonu açık bıraktığı bir zaman laf atması üzeri
ne, utanarak söylediğim, üzülerek söylediğim bu mad
dedeki aksaklığı görmeyişlerini ikaz ettiğim halde, 
yani «tmar ve İskân Bakanlığı Vazifeleri Hakkında 
Kanun» diye bir şey yoktur» diye ifade ettim. Demin 
Sayın Kocal arkadaşımızın söylediği gibi, bu, sene
lerce1 emek verdiğim bir yer olduğu için ezberledim 
artık, sanıyorum ki, 5237 sayılı Kanunu da hemen 
ıhemen hepimiz ezberleyeceğiz bu gidişle. «İmar ve İs
kân Bakanlığı Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Ka
nun» vardır arkadaşlar. Bunu düzeltmek lazımdır. Ya
rın bize hukukçular değil, tatbikatçılar değil, oku
yan ilk mektep çocukları dahi gülerler. Bunu önle
memiz lazımdır arkadaşlar. Hani düzeltilecekti? 
Böyle bir şey de gelmedi. 

Sayın Bakanım, çok ciddi bir konu bu, hakikaten 
düzeltilmesinde fayda var. Tekrar rica ediyorum cid
diye almanızı bilhassa rica ediyorum, çünkü gayet cid
di bir konu. 

Bunun dışında iki konuya daha temas etmek isti
yorum. Arkadaşlar, bu 12 nci madde 5237 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin (A) ve (E) fıkralarının 2 nci 
paragraflarını kaldırıyor. Ne dereceye kadar doğru
dur, iyi midir, kötü müdür onun üzerinde durmaya
cağım ama müsaade ederseniz belki faydası olur di
ye o maddelere kısaca temas etmek istiyorum, daha 
doğrusu bu kaldırılması istenilen konular. 

Yaya kaldırımları da dahil olduğu halde diyor
du madde yolların şehirlerde 15, kasabalarda 12 met
reden fazla genişliklerine düşen masraflar tamamen 
(belediyeye aittir, deniyordu. Bunları, iki tarafındaki 
gayrimenkuller, iki tarafındaki yapılara veya arsa sa
hiplerine yüklememek için. Doğruydu arkadaşlar bu. 
Şimdi bu rakamları koymadığınız takdirde 30 - 40. 
metrelik bir bulvar, bazı yerlerde 80 - 100 metrelik 
lönümüzîdeki günlerde ne olacağı belli değil, 80 - 100 
metre genişliğinde bir bulvar, bir arsanın önünden 

geçiyor diye ve hele hele iki bulvar veya iki tane so
kak bir yerde kesişmiş de kocaman bir meydan mey
dana getirmişse bunun parasının tamamını hangi vic
dan sahibi gelip de bu gayrimenkul sahiplerinden ala
caktır arkadaşlar? Bunu düzeltmeye mecbursunuz. 
Düzeltmek lazımken, vatandaş lehine hüküm getir
mek lazımken vatandaş lehine olan bu hükmü orta
dan kaldırmak cinayettir arkadaşlar, kaldıramazsı
nız bu hükmü. Bu itibarla sureti katiyede Sayın Ko
misyonun, Sayın Bakanın, Sayın Bakanlık mensup
larının bunu hem ciddiyetle dinlemelerini, hem de 
ciddiyetle düzeltmelerini rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara belediyesi bugün bü
tün sokaklarını kazdı, çamur deryasına döktü. Bun-) 
ların yarın düzeltilmesi için gelecek yine bizden pa
ra isteyecek. Biraz eVvel bir başka konu münasebe
tiyle söylediğim gibi, kanunsuz, nizamsız para isteye
cek. Bunu verecek misiniz? Yazıktır bu millete, bir 
kanun getirelim, bir belediyeye gelir getirelim bir ka
nun çıkarmak suretiyle diyorsak vatandaşı da bir ta
rafta düşünmeye medbursunuz muhterem arkadaşlar. 
Elbette kamu hizmeti gören belediyelerin gelire ihti
yacı vardır, Belediye Gelirleri Kanununun ıslahı 
mutlak surette lazımdır, bu lazimeye sizlerden çok da
ha evvel bizler kanaat getirdik, berideniz Belediye Ge
lirleri Kanununun tümünü bir bütün olarak huzurla
rınıza kadar getirdim, iki defa kadük, oldu, ama ge
liniz bunu usulüne uygun getirelim, geliniz bunu fa
kir fukaraya yük olmayacak şekilde getirelim, geliniz 
bunu ödeme gücünün üzerine çıkarmayacak şekilde 
getirelim. Değerli arkadaşlarım, niçin bütün maddele
ri gümrükten mal kaçırır gibi, Malbora sigarası kaçı
rır gibi böyle önümüzden kaçırmaya kalkıyoruz? Ge
liniz bunları burada düzeltelim ve biraz daha, vatan
daşın da lehine belediyelerin de lehine bir hüküm çı
karalım. 

Muhterem arkadaşlar, kanun teklifi bugün çıkma
yabilir, yarın çıkar. Bir gün kaybetmekle bir şey kay
betmezsiniz ama, kuşa çevirilmiş bir kanunla, hüküm 
ihtiva etmeyen maddelerle donatılmış bir kanunla 
hiçbir zaman tatbikat yapamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, süreniz dolmuştur lüt
fen toplayınız. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Konuşacak, söy
leyecek çok şey vardır, süremin dolduğunu beyan et
tikleri için Sayın Başkanım, mevzuata riayetkar bir 
arkadaşınız olarak teşekkürlerimi, saygılarımı arz edi
yorum. (AP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Sayın İbrahim Vecdi Aksakal?.. Yok. 
Sayın Mustafa Başoğlu?.. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın İlhan 

Ersoy'a devrettim. 
BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy'a söz verildi. Üst-

üste aynı kimse konuşamaz efendim. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Söz hakkımı 

başkasına devretmek imkânım yok mu efendim? 
BAŞ/KAN — Evet, 2 ayrı kişi konuşacak efen

dim, İçtüzüğümüz öyle. 
Vaz mı geçtiniz efendim? 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Hayır efen
dim, geliyorum. 

BAŞKAN — Geliyorsunuz. Buyurun, süreniz 5 
dakikadır Sayın Başoğlu. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bir süreden beri Yüce Meclisimiz Belediye Gelir
lerinin artırılması ile ilgili Sayın Uysal ve arkadaşları
nın verdiği teklifi görüşmeye ve kanunlaştırmaya ça
lıştırmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda bu akşam 
12 nci maddeye gelmiş bulunuyoruz, bundan sonra 
birkaç madde daha var, eğer arkadaşlarla birlikte ye-
tiştirebilirsek bu teklifi böylelikle kanunlaştırmış ola
cağız. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarımın da 
belirttikleri gibi, eğer Yüce Meclisimiz kendi önüne 
getirilen tasarı ya da teklifleri iyi incelemez ve ve
rilen önergelerle bunları düzeltmek görevini yerine 
getirmezse ve eksik yasa çıkarmak durumu ile karşı 
karşıya kalırsa, bu, uygulamada çeşitli tartışmalara, 
çeşitli uyuşmazlıklara ve giderek mahkemelerin önü
ne dosyalarla dolu gitmeye vatandaşları mecbur 
eder. 

Benden önce de arkadaşlarımın belirttiği gibi gö
rüşmekte. olduğumuz 12 nci madde bile - diğer mad
delerin üzerinde elbette ki şu anda durmanın imkânı 
yok ama - iyi düzenlenmemiş bir maddedir ve yürür
lükten kaldırılan bazı kanun maddelerinin adlarını bi
le doğru dürüst sıralayamayan bir maddedir. Sade
ce bunu bile dikkate aldığımız zaman görüyoruz ki 
- geçen bir vesile ile de arz ettiğim gibi - teklif sahi-
hipleri meseleyi inceleyememişler, inandırıcı ve 
okunduğu zaman rahatlıkla maddenin amacını anla
yacak bir gerekçe yazamamışlar; buna karşı Plan Ko
misyonu da meselenin üzerinde durmamış ve önüne 
gden teklifi alelusul gözden geçirmek suretiyle Yüce 
Genel Kurulun huzuruna getirmiştir. 
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Eğer biz, kendi birinci derecede görevimiz olan, 
özellikle Halk Partili arkadaşlarımın ısrarla üzerinde 
durdukları, Meclisin asli görevi olan kanun yapma, 
kanun değiştirmeyi gerektiği gibi yerine getiremeye
cek olursak - Benden önce konuşan Sayın Ersoy'un da 
söylediği gibi - ilerde hem kanunu uygulayanlar hem 
bu kanunun kendisine görevler yüklediği vatandaşla
rımızın karşısında zor durumda kalırız ve küçük du
ruma düşeriz. 

Bu vesile ile ve bu madde ile ilgili olarak arz et
mek istediğim bir başka konu da şudur: 

Bu tasarının görüşülmesi sırasında Yüce Mecliste 
başka bir gariplikle karşı karşıya kaldık, o da; veri
len değişiklik önergelerine Komisyon katılmaktadır, 
Hükümet de katılmaktadır. Böylelikle bu katılmalar 
eğer önergelerin haklılığını ifade ediyorsa, önerge
lerin doğruluğunu ifade ediyorsa o zaman teklif yan
lıştır. Fakat, önergelere katılınmaktadır ve fakat Ge
nel Kurulda bu önergeler reddedilmektedir. Hüküme
ti meydana getiren Halk Partisine mensup milletve
killi arkadaşlarımız tarafından reddedilmektedir. Bu
nu da anlamanın ikmânı yoktur. Acaba önergeler 
mi haksız olarak, yanlış olarak hazırlanmıştır ve bu
na rağmen Komisyon katılmaktadır; yoksa önerge
lerin doğruluğuna rağmen mi Genel Kurulun çoğun
luğu her şeye rağmen bu teklif geldiği gibi geçsin di
ye bir düşüncenin içerisindedir? Bunu da ben şimdiye 
kadar anlayamadım; sanıyorum bundan sonra da 
pek anlamanın imkânı olmayacaktır. 

Yine bu maddeyle ilgili olarak ve teklifin tümüyle 
ilgili olarak şunu arz etmek mümkündür; Komisyon 
getirilen teklif üzerinde ısrarla konuşmamaktadır; 
Genel Kurulu aydınlatıcı bilgi vermemektedir ve bu 
akşama kadar yapılan görüşmelerde de sorulara ce
vap vermemektedir. Hükümet ısrarla konuşmamakta, 
sadece bu akşam soruları her nedense cevaplamak 
imkânını Genel Kurula bahşetmektedir. Böylelikle 
benim görebildiğim kadarıyla ne yapılmak istendiği
ni hem Komisyon, hem Hükümet olarak iyi bilme
yen, ama alelacele buradan bir kanun çıkaralım da 
nasıl çıkarsa çıksın gibi bir anlayışı taşımaktadır. 

Kanun çıkacak; öyle görünüyor. Biz muhalefet 
olarak daha iyi lir kanun çıksın diye elimizden gelen 
gayreti gösterdik. Ama anlaşılan Komisyonun ve Hü
kümetin ve Hükümeti meydana getiren değerli arka
daşlarımızın bu olumlu davranışlarımıza karşılık ver
memeleri sonucunda iyi bir kanun çıkaramamış ola
cağız. 

Ümit ediyorum ve temenni ediyorum, Senatomuz 
bizim yaptığımız aceleciliği ve çoğunluğun meydana 
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getirdiği yanlışlıkları bünyesinde taşıyan bu teklifi 
"geri gönderir ve belki o zaman biraz daha salim bir 
kafayla daha iyi ve daha rahat bir şekilde, böyle ge
ce sabahlara kadar yarısı dışarıda uyuyan, yarısı içeri
de uyuyan, yarısı zor durumda kalan, yarın işim ne 
olacaktır gibi bir telaşın içerisinde olan milleetvekiî-
leri bu durumda bırakılmaz ve özellikle vatandaşın 
cöbine elimizi sokarken daha dikkatli davranmak im
kânını buluruz. 

Gecenin bu saatinde daha fazla vaktinizi almak 
istemiyorum. Saygılar sunar; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Efendim 12 nci madde üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. Ancak, müzakerelerin devamına dair 
bir önerge gelmiştir; önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 nci madde anlaşılamamış

tır. Vuzuha kavuşması için İçtüzüğün 73 ncü madde
sine göre işlem yapılmasını arz ve rica ederim. Saygı
larımla. 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

BAŞKAN — Evet, okunan önergeyi.. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

îmzâ sahibi olarak söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun Sa

yın Köylüoğlu. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Ben de aleyhinde ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — Aleyhinde konuşacaksınız. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Köylüoğlu. 
ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Bu kanunun görüşülmesine başladık ve devam edi
yoruz. Bu kanun vatandaşa bazı yükler getirmektedir. 
Biz parti olarak vergilerin karşısında değiliz, vergi 
alınacaktır; devletin birçok masrafları vardır. Bunların 
yerine getirilmesi için vergi alınması şarttır. Ama, bi
zim parti olarak ölçümüz şudur: Biz diyoruz ki, gü
cü olandan vergi alınsın ve gücü nispetinde alınsın. 
İşte bizim koyduğumuz prensip budur. Biz, görüşülen, 
geç vakitlere kadar üzerinde durulan vergilerin adil 
olmadığı kanaatındayız da onun için karşı çıkıyoruz. 
Yoksa tabii ki kazanan vergisini verecektir, vermesi 
de lazımdır. 

Görüyorsunuz, acele getirilen bu teklifin içerisinde 
birçok aksaklıklar vardır. Bunun siz de farkındasınız, 
'biz de farkındayız. Ama bir tekliftir, hemen çıkara
lım diyerek acele ediyoruz. 

11 . 2 . 1979 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bir dakikanızı ri
ca edeyim, 

Efendim, şimdi Başkanlık ikaz edilmektedir. Haki
katen Başkanlık kürsüsünden de gördüğüme göre, ba
zı arkadaşlar Meclis salonunda gazete okuyor, bunlar 
doğru değildir. Bir de uyuyan arkadaşlar varsa, dış 
salona gidip uyusalar daha iyi olur kanısındayım. 
(AP sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

Buyurun, devam edin Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Ben zaten geçenin bu geç vaktinde fazla konuşacak 
değilim; zaten dinleyenler de malum. 

Yalnız, ben şunu demek istiyorum: Siz de bu fiKİr-
desiniz, yani ihtilaflı noktamız yok. Vergiler adil ol
sun diyoruz, adil alinsin diyoruz; kazanandan vergi 
alalım diyoruz, kazancı nispetinde alalım diyoroz; 
mesele bu. 

EKREM ÇETİN (Gaziantep) — Vergi kanunları 
da geliyor zaten. 

İSMAİL HAKKI Köylüoğlu (Devamla) — Efen
dim?.. (CHP sıralarından gürültüler) 

Bu kanunu, siz iktidarı alalı bir sene oldu; 226 da 
adediniz olduğuna göre, buna erken başlasaydık, nor
mal saatlerde bitirirdik. Böyle kısa bir zamana sıkış
tırmanız, bu kanunun eksik çıkmasına, noksan çıkma
sına, kusurlu çıkmasına sebep olacaktır. 

HASAN CERİT (Adana) — Yoklamayla vakit 
geçirinceye kadar çıkardı, bu kadar gecikmezdi. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim doğru ama.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. Devam edin 
Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
..Bu geç vakitlere kadar böyle uykulu, gazete okuya-
raktan kanun da çıkarılmaz. (AP sıralarından «Bra
vo Köylüoğlu» sesleri) Kanunu çıkarmak için Ko
misyonda ve burada bu kadar zekânın ve aklın top
lanarak noksansız çıkması lazımdır. Biz, işte bunu 
istiyoruz. Görüyorsunuz, biz, çıkardığımız kanunları 
tatbik edenlerde çok şeyler arıyoruz ama, kanunu çı
karırken bizler, bizden bekleneni yerine getirmiyoruz. 
Sabaha kadar duruyoruz; uykusuz gidiyoruz, gene uy
kusuz geliyoruz, bir de işi iddiaya bindirdik, biz ve
rirsek önergeleri reddediyorsunuz, siz verirseniz ka
bul ediyorsunuz. 

Komisyon da bir usul ittihaz etti, samimi bir dav
ranış içerisinde değil. Böyle olunca da, işte böyle ka
nun çıkar. Bu Devletin masrafı pek çok. 

Ben şu kanaatteyim beyler, ben her zaman bunu 
söylüyorum: Şu vatandaştan alınan vergileri yerine 
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sarf etsek, bu aldığımız vergiler de yeter; ama ye
rine sarf edemiyoruz. Biz eskiden gördük; Devletin 
başında umum müdürlüklerde, vekâletlerde bulunan
lar, fakir fukaradan alınan 1 kuruş var ya, onu yerine 
sarf etmek için, o çabalarını görürdüm de, şimdi hay
ret ediyorum öyle bir şey yok; israf almış yürümüş. 

tsrafın adına, «Savurganlık» dediniz ama, gene de 
başa çıkamadınız bununla. (AP sıralarından «Bravo 
Köylüoğlu» sesleri) Yani isim değiştirmekle, yeni ke
limeler eklemekle bir neticeye varamıyoruz. Asıl me
sele bu israfı Önlemektir. Hakikaten bu memleket is
raf içerisindedir, Devlet israf içeresindedir. Hele o ara
ba saltanatı.. Umum müdürlerin konforunun yanına 
varılamaz. Biz iktidarken, şimdi elhamdülillah onla
rın umum müdürlerine, vekâletlere gittiğimiz yok ama, 
ben hayret ederdim o umum müdürlerin odasına; 
bunca sene Devlete hizmet ettim, bu kadar maaş alı
rım, benim evime bakıyorum, bir de onların oda
sına bakıyorum, hayret ediyorum. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Doğ
ru, doğru. 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Yani, memleket israf içerisinde. Yoksa, şu alınan pa
ralarla çok şey yapılır. Asıl marifet, şu alınan paraları 
yerine harcamaktır. Eğer bunu yerine harcasak, bu 
memlekette çok şey yaparız biz. 

Ben, bu alınan vergilerin yerinde, zamanında har
candığı kanaatinde değilim. İstediğiniz kadar vergi 
çıkarın, vergi alın, gene bu bir taraftan gelecek, bir 
taraftan gidecektir, bu israf devam ettiği müddetçe. 
(AP sıralarından «Bravo Köylüoğlu» sesleri) 

Bu saltanata bu vergiler yetmez. Aldığınız takdir
de artıracaksınız, israf da daha fazla artacak ve böy
lece gidecektir. Siz ne zaman Devlete şu evladımız gi
bi; kendi cebimizden çıkıyormuş gibi şu fakir fuka
ranın parasının üzerinde durursak ve efendiler bunun 
içerisinde hepiniz yaşıyorsunuz, hepimiz görüyoruz, 
hakikaten bu Devlet masraflı bir Devlet; bunun altın
dan kimsenin çıkmasına imkân yok, istediğiniz kadar 
vergi alın. 

Bu belediyelere bu vergileri vereceksiniz, bir ta
raftan kadrolar artacak.. 

Efendiler, 1952 yılında bir hesap yapılmış, devlet 
memuru sabahtan akşama kadar 3 saat çalışıyor. 
Ondan sonra artırılan kadrolarla da, öyle zannediyo
rum ki, Devlet memurları 2 saate indirmişlerdir bu 
mesailerini. Bu mesai ile, bu savurganlıkla, yani israf
la - hani siz anlayasınız diye söylüyorum savurganlık 
kelimesini - ne alırsanız alın, yerine sarf edilmediği 
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takdirde, dikkat etmediğimiz takdirde, alınacak ver
giler bir taraftan gelecek, bir taraftan gidecektir; bu
nunla da bir yere varamayız biz. Boştan yere, fakir 
fukaranın üzerine yükleniyorsunuz. Ben şöyle bir 
baktım. Hani kazanandan vergi alacaktınız ya siz; 
bizden alıyorsunuz, bizim ne kazancımız var? Maaşa 
bağlı bir adamız biz; memurdan alıyorsunuz, işç;den 
alıyorsunuz, esnaftan alıyorsunuz; o gene çok para 
kazananlar vermiyor. Çünkü, Hazinenin, Maliyenin 
memurları defterlerini tutuyor. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Böyle 
yapıcı muhalefete bravo. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Şimdiye kadar söylediklerimizin hepsini yapsaydınız, 
zaten bu hale gelmezdiniz siz. Bir senedir söylüyoruz 
biz bunları, bir senedir. (Gürültüler) Siz kendi aklı
nızla gittiniz, buraya geldiniz; eğer bizim aklımızla 
gitseydiniz, herhalde bir şeyler yapardınız. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Anla
şalım, gelin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Anlaşırız, anlaşırız; ama şu l seneyi israf ettiniz de; 
zamanı geriye çevirmeye, tekrar 1 sene evveline dön
meye imkân yok. (CHP sıralarından «Siz 20 senede 
ne yaptınız?» sesi) 20 senenin eserlerini Anadoluya 
gidince görürsün; yolunda da görüsün, elektriğinde 
görürsün, çeşmesinde görürsün ve diğer bütün hiz
metlerinde görürsün. Eğer var ise sizin de buralarda 
bir hizmetiniz, Allah için gösterin. Olmaz, imkânı yok 
yok olmaz. (AP sıralarından «Bravo» seslen, alkış
lar) 

AHMET KAR AH AN (Gaziantep) — Sizin ak
lınızla gitsek ya 27 Mayısa, ya 12 Marta gideriz. 

BAŞKAN — Karşılık vermeyin efendim, karşılık 
vermeyin. 

Devam edelim konuşmaya. 
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sayın Köy

lüoğlu, bizim açtığımız okuldan mezun oldun. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale ediyorsunuz, sü
resini uzatmak mecburiyetinde kalıyorum, onları da 
hesaba katıyorum çünkü. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim, yapıcı muhalefet edip bir şeyler verelim 
diyoruz, siz itiraz ediyorsunuz. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sayın Baş
kan, bizim açtığımız okuldan mezun oldu Sayın Köy
lüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim? 
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BAŞKAN — Devam edin Sayın Köylüoğlu, ce
vap vermeyin; sürenizi doldurmak isterler belki. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, ben bir daha söyleyeyim; söz
lerimi şöylece özetlemek istiyorum: 

Vergi alınacaktır. Devletin masrafları vergi ile gi
derilir. Yalnız, gücü olandan vergi alınacaktır ve gü
cü nispetinde alınacaktır. Ben, bu çıkarılan kanunla
rın, bu alelacele çıkarılan, gecelerin geç vaktine ka
dar uğraşılan kanunlarla sizin, aklınızla, tecrübeniz
le bir katkıda bulunduğunuz kanaatinde değilim. 
Âdil olmuyor ve bunun sıkıntısını hep birlikte çeke
ceğiz ve bunun sıkıntısını daha ziyade siz çekeceksi-
siniz; belki de biz de bunun propagandasını yapaca
ğız. O başka.. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Hep öyle 
olacak, artık anlaşılıyor. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Ama biz istiyoruz ki, bu memleket, çıkardığınız ka
nunlardan ötürü zarar görmesin, vatandaş zarar gör
mesin. Biz, işte bunun için didiniyoruz, bunun için 
sabahlıyoruz, bunun için şu küçük engellemeleri yapı
yoruz; yoksa başka bir maksadımız yoktur. Eğer âdil 
olsaydı bu kanun, bu teklif âdil olsaydı, hiçbir şey 
demezdik, demeye de hakkımız olmazdı;, ama işte bu
nun için buraya gelip bunları söylüyoruz. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Köylüoğ
lu, lütfen bağlayın. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Âdil olma 
konusundaki takdir Meclisindir, sizin değil yani. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi karşılık verirseniz 
devam edecek bu; karşılık vermeyin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim, âdil olmak takdiri sizindir; ama adaletin 
bir ölçüsü vardır. Bu adalet ölçüsünde eğer birleşe-
mezsek, o zaman birbirimizi anlayamayız; bir netice
ye de varamayız. Bizim adalet ölçümüz şudur: Gü
cü olandan alalım ve nispeti dahilinde alalım diyo
ruz; işte bu kadar. Buna bir itirazınız var mı? Ama 
bu getirdiğiniz teklifte ölçü, bu adalet ölçüsü yoktur. 
İşte bunu demek istiyoruz biz ve ondan sonra da di
yoruz ki, bu 12 nci maddede birçok kanunları yürür
lükten kaldırıyorsunuz; ama bunlar nedir? Ne getire
cektir, ne götürecektir? Bunları da bilmek istiyoruz. 
îşte, bu önergeyi bunun için verdik; işte bu düşünce
lerle, gecenin geç vaktinde bu kadar imkân bulabildik. 
Söylediklerim de, herhalde bu çıkarmak istediğiniz 

'vergi teklifinin esaslarına temastan ibarettir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Aleyhinde Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT 

ÖZDEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, bir hususu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yılmaz, bir daki
ka... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT 
ÖZDEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Köylü-
oğlu'nun devlet memurları hakkında söylediği bir sö
zü düzeltmek isterim efendim. 

Maliye memurlarının defter tuttuklarını ve dola
yısıyla da vergileme görevlerini maksatlı olarak sap
tırdıkları şeklinde, yanlış anlamadımsa, bir kavram 
geliştirdiler. 

Kendileri bir hukuk adamı olarak, bu kürsüden, 
savunmasız devlet memurlarına, ellerinde belge ve 
kanıt olmadığı sürece bir suçlama yöneltmelerinin 
haksız olacağına kendileri de inanırlar. Bu nedenle, 
Sayın Köylüoğlu'nun elinde bu konuda kanıt ve bel
geler varsa, bir milletvekilinin aslında görevleri ara
sında olan ihbar görevini lütfen yerine getirmesini 
saygıyla diliyorum, aracılığınızla. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Köylüoğlu'nun ta
bii, bilhassa hâkimlik hayatında, tahmin ediyorum *ak-
dir edilen bir hâkimdir, böyle bir düşünceye sahip 
olacağına ben de ihtimal vermiyorum. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bunları açıkla
yayım. 

Ben hiçbir memuru itham etmek istemedim. 

BAŞKAN — İfade ettim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Benim bu hususlarda görüşüm şudur: Bir kimseye is
natta bulunmak için elde mahkeme ilamı lazım. Aksi, 
iftiradır, iftira, büyük bir suçtur ve vebaldir. 

BAŞKAN — İfade ettim Sayın Köylüoğlu, bili
yorum niyetinizi. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
İddia ve isnatta bulunanların da bunu ispat etmesi 
lazımdır, Aksi halde, bu, bir bühtan olur, iftira olur. 
Ben devlet memurluğundan geldim, devlet memurla-
larının hepsini takdir ederim, çünkü Devletin hizme
tindedir ve bir maaş karşılığında Devlete hizmet mak
sadıyla çalışmaktadırlar. 

BAŞKAN — Tamam, ifade ettik zaten onu Sa
yın Köylüoğlu. 
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İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Yalnız, bu şekilde söylenenler, yahut da yapılanlar 
«Olmaz değil, bir topluluk içerisinde iyisi de var
dır, kötüsü de vardır, böyle olanlar da vardır ve bu 
bir hakikattir; bunu gizlemeye hacet yok. 

BAŞKAN — Durum aydınlanmıştır Sayın Köy-. 
lüoğlu. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Yılmaz. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Her zaman Adalet Partisi Grubunda fikirleriyle 

büyük katkıda bulunan aziz dostum Köylüoğlu'nun 
bu önergesinin aleyhinde konuşmak benim için haki
katen acı bir tecellidir. 

HASAN CER İT (Adana) — Ama vakit çalmak 
için konuşuyorsun. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Siz öyle mütalaa 
edin. 

Fakat, bugüne kadar düşüncelerimizi kürsüden 
ve her yerden açıklamaktan çekinmedik. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun anlaşılmaya
cak bir tarafı yoktur. Bu kanunun getirilme sebebi 
niyeti açıkça ortaya konmuştur. Bu, Cumhuriyet Halk 

Partisinin eski yıllarda, 1946'dan evvel getirmiş ol
duğu bir nevî Varlık Vergisi Kanununa benzemek
tedir. 

Bu bakımdan, maddelerin vuzuha kavuşması için 
yeniden bir söz hakkının doğmasını talep etmek 
bence yanlıştır. Bu maddelerin daha başında, kanu
nun getirilme tarzında niyet apaçık ortaya konmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlar, burada tarihi bir olayı an
latmak isterim. İstiklâl Mahkemesi Başkanı Ali Çe-
tinkaya, müdafaasını yapmaya gayret eden eski Ma
liye Bakanı Cavit Beye şöyle seslenmiştir, müdafaasını 
uzatmaya çalışan Cavit Beye şöyle seslenmiştir: «Ne 
uzatıyorsun? Bırak. Karar çoktan verildi.» 

Siz, kararı, çoğunluğunuza dayanarak çoktan ver-
mişsinizdir; gecenin bu geç vaktinde yeni baştan bu 
madde üzerinde görüşülmesine şahsen ben de sizinle 
birlikte oy kullanacağım, karşıyım; kararınızı verdi
niz, bu sizin için inşallah hayırlı olur. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi tekrar okutmaya lüzum yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

III. — YOKLAMA 
AHMET SAYİN (Burdur) — Sayın Başkan, ek 

seriyet yok. (Adalet Partisi sıralarından 10 milletve 
kili ayağa kalktı) 

BAŞKAN 
pit edeceğim. 

Ayağa kalkan üyelerin isimlerini tes 

10 kişi ekseriyetin olmadığına dair yoklama ta
lebinde bulunmuşlardır; tekrar yoklama yapılacaktır 
efendim. 

Yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin isim
lerini okuyorum: Sayın Özer Yılmaz, Sayın Selahat-
tin Gürdrama, Sayın Fethi Acar, Sayın Mehmet Ha-
lit Dağlı, Sayın Halil Karaatlı, Sayın Cemalettin Kök
lü, Sayın Hüseyin Çelik, Sayın Mustafa Başoğlu, Sa
yın Ahmet Sayın, Sayın Fevzi Arıcı. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
BAŞKAN — Okunmuş olan uzatma önergesini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. (CHP sırala
rından «Anlaşılmadı» sesleri) 

Efendim 12 nci madde müzakerelerinin uzatılma
sına dair bir önerge verilmişti; bu önergeyi okuttuk. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. • 

Önergelere geçiyoruz. Önce.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, so

rularımız var efendim. 
BAŞKAN — Soru soracak olan sayın arkadaşla

rımızı tespit ediyorum efendim: 

Sayın Sayın, Sayın Gürdrama, Sayın Kaya, Sayın 
Arıcı, Sayın Karatlı, Sayın Başoğlu, Sayın Kelleci, 
Sayın Çelik, Sayın Angı, Sayın Kabadayı, Sayın Ko
cal, Sayın Irmak, Sayın Boz, Sayın Karol, Sayın Er-
soy. 

İsim kaydetme işlemi bitmiştir. 
Sorulara başlıyoruz. 
Sayın Ahmet Sayın, buyurun. Yalnız, tekrar et

mek istiyorum, sorular gayet kısa, özlü ve gerekçesiz 
olacaktır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkanım, gö
rüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci maddesinde, 
1324 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırıldığa 
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belirtilmektedir. Söz konusu kanunun 72 nci pozis
yonunda kâğıt ve mukavvadan başlayan maddeler 
üzerine vergi olarak, umumi mahallere asılan veya 
yapıştırılan veya başka suretle neşir olunan ilanlar 
1 metrekarenin yarısı veya bundan aşağı olanlar dam
ga vergisi mükellefiyetine girmekte midir? Bu mükel
lefiyetin şimdiki durumu nedir? Başka kanunla de
vam ediyor mu; yoksa, teklifle düzenleniyor mu? 
Burada ise mükellefiyet miktarı ne olmaktadır? So
rum bu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ahmet Sa
yın. 

Sayın Bakan buyurun. 
YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT 

ÖZDEMÎR (Sivas) — Sayın Başkanım, izin verirse
niz, bütün sorulan aldıktan sonra cevaplamak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Gürdrama, buyurun efendim. 

SELÂ HATTIN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sa
yın Başkan, delaletlerinizle, Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını arzu ettiğimiz kısa sorum ola
cak.. 

Görüşülmekte olan 'kanun 'teklifinin 12 nci mad
desinde, 1324 sayılı Kanunun 11 ncii maddesinin kaldı
rıldığı belirtilmektedir. Bu kanunun 11 nci maddesi
nin 70 nci pozisyonunda menafii efrada ait olarak 
talik edilen resmi daire ilanatı daimga resmine talbi 
idi bu kaldırıldı. 

Şimdi soruyorum, bu kanunu okuduğum zaman 
bir şey anlayamadım; niçin 'kaldınldığını bilmiyorum. 
Sayın Balkan 'tarafından evvela, bu 'kaldırılan 'kısmın 
tercüme edilmesini istiyorum. Bir mükellefiyet ta
mamen mi kaldırılıyor? Yoksa, teklifte yer alıyor mu? 
Eğer alıyorsa, miktar ne olacaktır? 

BAŞKAN — Teşdk'kür ederim Sayın Gürdrama. 
Sayın Kaya, Buyurun efendim. 
GALİP KAYA '(Antalya) — Sayın Başkan, 1374 

sayılı Kanunda, n'üfusu 100 OÖO'den az olan yerlerde" 
çıkan gazetelerde derç olunan ilanlardan resmi yer ve 
mecmualara derç olunan ilanlardan mecuanın neşre-
dildiği mahalde münteşir gazetelerde aynı 'büyüklük
teki ilanların tabi kılındığı resmin yarısı alınır. Bu hü
küm (kaldırıldığına göre, bu mükellefiyet yeni tasarıda 
yer alıyor mu? Alıyorsa, vergileme esasları nasıl ola
caktı rli 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıcı. 
Sayın Arıcı. 
FEVZİ ARICI (İçel) — Sayın Başkan, görüşül-

rııdkte olan kanun teklifinin 12 nci maddesinde, '1324 

sayılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılacağı belir
tilmektedir. 1324 sayılı Kanunun Tl nci maddesinin 
69 ncu pozisyonunda yer alan, programlar ve ilanı 
havi kataloglar ve bilcümle seyrüsefer tarifeleri ve sir
külerler Damga Resmine tabi Mi. Teklifte, bu mü
kellefiyet devam ediyor mu? Ediyorsa, miktarı ne ka
dardı rt 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıcı. 
Sayın Karaatlı, 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
Başkanlığınız aracılığı ile, Sayın 'Bakanın cevaplandır
masını istediğim sorumu arz ediyorum: Görüşülmekte 
olan kanun teklifinin '12 nci maddesinde, 1324 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesinin kaldırıldığı belirtilmekte
dir. Sinemalarda gösterilecek olan filmler hakkında, 
reklamı ihtiva eden gazete ve mecmualar şeklindeki 
matbualar, 1324 sayılı Kanuna göre 0,25 oranırida res
me talbi idi. Şimdi bu, yeni teklifle nerede yer almış
tır bu resim? Bunun cevaplandırılmaisını rica ediyö-
run», 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaaitlı. 
Sayın Başoğlu. 

MUSAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan, sorulara yazılı olarak cevap vereceğini 
söyledi; bunun, için sorularımın Komisyon Başkanı 
tarafından cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 

Bir reklam filmi ilanının bir sinemada 7 gün gös
terilmesi halinde vergi alınıyordu; bunun daha fazla 
gösterilmesi halinde ayrı bir vergi uygulaması vardı. 
Yeni getirilen teklifle bu uygulama devam edecek 
midir? Devam etmeyecekse, yerine nasıl bir uygula-
m?, konulacaktır? 

Halen yürürlükte olan kanunun 45 nci maddesi, 
bu teklifle yürürlükten kaldırılmaktadır. Bu 45 nci 
maddedeki, vatandaşın lehine olan hükümler böyle
likle kalkacağına göre, vatandaşları koruyucu yeni 
düzenlemeler bu teklifle nasıl sağlanacaktır? 

1324 sayılı Kanuna göre, ilanların, yazı, resim, 
rakam vesair gibi şekillerinin hepsi bir çerçeve halin
de d üzeni eniyordu. Teklifle bu kaldırıldığına göre, 
bunun yerine ne konulmak isteniyor Sayın Komis
yon Başkanından bu sorularımın aracılığınızla cevap
landırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Sayın Kelleci... 
MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sayın 

Başkanım, yüce delaletinizle şu sorumun cevabını Sa
yın Hükümetten öğrenmek istiyorum : 
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Halen görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci 
ma'didesinde, 1324 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
kaldırıldığı beyan edilmektedir. 

Söz konusu kanunun 11 nci maddesinin 73 ncü 
sırasında, «Her nevi adresleri havi mecmualar; 200'e 
kadar sayfayı havi olanlar; 200'den 500'e kadar say
fayı havi olanlar; 500'den ziyade sayfayı havi olan
lar» Damga Resmine tabi 'iken, bu, teklifle kaldırılmış. 
Ancak, bu mükellefiyet, görüştüğümüz teklifte devam 
edıtyor mu? Ediyorsa nerededir? Miktarı ne kadar
dır? 

'BAŞKAN — Teşekkkür ederim Saym Kelleci. 
Sayın Çelik, buyurun. 
HÜSEYİN ÇELÎK (Niğde) — Sorularımı arka

daşlarım sorduğu için geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Angı?.. Yok. Bulunmadığı için sorusu düş

müştür. 
ıSayın Kabadayı, buyurun. 
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Eskiden şehir

lerde 15, kasabalarda 12 metreye kadar yapılan yol
larda vergi muafiyeti var idi. Bu kanunun tatbiki 
ile bu muafiyet sınırı artıyor mu, azalıyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Kabadayı. 
Sayın Kocal, buyurun. 

TURAN KOCAL (istanbul) — Sayın Başkan, 
sorularımın, delaletinizle Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

1. İmar ve îskân Bakanlığı fonu kaldırıldığına 
göre, belediyelerin imar planı masrafları nereden kar
şılanacaktır? 

2J 'îmar ve İskân Bakanlığının Vazifeleri hakkın
da Kanunun 18 nci maddesinin kaldırılmasıyla, içiş
leri Bakanlığında toplanacağı ifade edilen bu ğilbi iş
lemlerin yapılması için, şimdi, Yerel Yönetim 'Bakan
lığında bu konu ile ilgili bir çalışma var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Irmak, buyurun. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 

sorularımın Sayın Bakan tarafından delaletinizle ce
vaplandı rılmasını arz ederim. 

1. 5237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin B, 
C, D, F ve diğer fıkralarındaki vergi, resim, iştirak 
payları nispetliyle, bu alınacak miktarlarla, tasarıda 
getirilen zamların mükerrer vergilendİrildiği, ayrıca 
Emlak Vergisi düzenlenmesi yoluyla da aynı konuda 
yüksek miktarda vergilerin vatandaşa yüklenmiş ol
duğu hesaplanmış mıdır? 

2. 'Belediyelerde lüzumsuz kadrolar ihdas edildi
ğini, buralarda adamia iş vermek suretiyle birçok mili
tanın yerleştirildiğini ve bunların yüksek oranda sayı
larını ve ödenen ücretleri biliyorlar mı? 

3. Maliye Bakanlığı bundan sonra da belediye
lere yardım ve borç ertelemede bulunacak mıdır? 

BAŞKAN — Teekkür ederim Sayın Irmak. 
Sayın Boz .. Yok. Sorusu düumüştür. 
Sayın Karol?.. Yok. SoruSu düşmüştür. 
Sayın Ersoy, buyurun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, Sa
karya Milletvekili Saym Hayretltün Uysal ve 16 arka
daşı tarafından hazırlanmış olan 1 . 7 . 1948 tarih ve 
5237 sayılı Kanunla, Sayın Kastamonu Milletvekili 
Saibri Tığlı tarafından hazırlanmış olain kanunun ko
misyonca hazırlanmış olan 12 nci maddesi üzerinde, 
deminki konuşmalardan sonra Sayın Komisyon Baş
kanının ve Sayın Hükümet temsilcisinin ayrı ayrı ce
vaplandırmalarını istediğim birkaç sualim olacak mü
saadenizle. 

Deminki konuşmamda belirttiğim üzere, îmar ve 
îskân Bakanlığı Vazifeleri Hakkındaki Kanun tabiri
nin düzeltilmesi yolunda bir çalışmaları var mı ve bu 
hatalı tabiri düzeltiyorlar mı? 

ikinci sorum: Bir hüküm ifade etmeyen madde
nin, hüküm ifade öder şekle sokulması için, sonuna, 
«yürürlükten kaldırılmıştır», diye bir ifade eklenmesi
ni uygun görürler mi? Bunları Sayın Komisyondan 
soruyorum. 

Sayın Bakandan soracağım sorulara geliyorum. 
Bu kanunla yürürlükten kaldırılmış olan, halen 

yürürlükteki 5237 Sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
(e) fıkrasında, «ancak» der, «yıllık taksit tutarı, ya
pılarda yıllık safi iradın % 10'u; arsalarda kıymetinin 
c/c 2*sini geçemez» hükmünü getirdikten sonra, «geç
tiği takdirde, bu hadleri aşmamak üzere, taksit müd
deti ve taksit miktarı kadar para alınır.» 

Bundan maksat Sayın Başkan, ödeme gücü olma
yan fakir fukara vatandaşa ödeme kolaylığı sağlamak
tır. Halbuki, bu kanunda, böyle ödeme kolaylığı ge
tiren bir hüküm göremedim, bulamadım. 

'Bu itibarla, fakir fukaranın ödeme gücünü orta
dan kaldıracak olan bu hükümler karşısında, vatanda
şa kolaylık sağlayıcı tedbirler düşünüyorlar mı? 

Bir başka sualim : 
Büyük yol kavşakları ve çok geniş meydanlar, 

planla ayrılanlarla, bu miktarlarda çok uç yerlerde 
paylan nasıl taksim edecekler ve tamamını alacaklar 
mı? 
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Bir başka sorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Daha kaç tane var Sayın Ersoy? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — 3 Hane efendim. 
BAŞKAN — Yalnız biraz kısa olsun. 
'İLHAN ERSOY (Kütahya) — Mümkün olduğu 

kadar kısa efendim. 
BAŞKAN — Evet, buyurun devam edin. 
İLHAN ER'SOY (Kütahya) — ©undan önceki 

Hükümetin hazırlayıp da, Hayrettin Uysal ve arka
daşlarının benimseyerek, bir an evvel Yüce Heyete 
getirilmiş olan teklifte, 5237 sayılı Kanunen 42 nci 
maddesinin de kaldırılması (bahis konusu idi. Ko
misyon, 42 nci maddeyi kaldırmaktan vazgeçmiştir. 
'Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. 

Bir başka sualim Sayın Başkanım : 
Bu kanunla, b'ütün yetkiler, İçişleri Bakanlığının 

yetkileri ile İmar ve iskân Bakanlığının büyük öl
çüde, dolayısıyla filer Bankasıyla 'ilgili yetkileri tama
men Yerel Yönetim Bakanlığın'a devredilmektedir. 

Hizmetin ayağa götürülmesi bahis konusu olduğu 
'bir devirde, acaba vatandaş, hizmetini ayağına kadar 
gelen devlet eliyle mi görecektir, yoksa vilayetlere 
kadar, 3 - 5 vilayeti kapsayan Iböl'ge müdürlüklerine 
kadar gitmek suretiyle yeni bir hizmet m] getiri'lmek 
(istenmektedir? 

Teşekkkür ederim; suallerim bu kadar efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Evet Sayın Hükümet, buyurunuz. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

'DEM'tR (Sivas) — Sayın Başkanım, çoğu soruların 
yoğunlaştığı damga vergisüne ilişkin bir soruya kı
saca cevap vermek istiyorum : 

Teklifte, 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ek 
Ve deMşdkliklerinin ilam ve reklama (ilişkin hükümle
rinin (kaldırıldığı ifade edilmektedir. Bu yasa ile, bu 
teklifle düzenlenen ilan ve reklam resimlerinin dışın
da, 1324 sayılı Yasa ile düzenlenmiş olanlar yürür
lükten kalkmış olacaklardır. 

Çoğu sorular bu noktadaydı, bunu arz ederim. 
Diğer sorular, teknik bilgileri de ifade ettikleri 

içindir ki, yazılı olarak cevaplayacağım izinlerinizle. 
Arz ederim efendim. , 
BAŞKAN — Teşekkkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, bir de Sayın Mustafa Rona'mn bir soru

su vardı. 
Sayın Rona?.. Yoktur. Onun için işleme köyam-

yorum. 
Şimdi, önergeleri geliş sırasına göre... (Gürültü

ler) Efendim, şimdi ayakta bir kısım arkadaşlar gü
rültü yapıyor. Bu çalışmayı engelliyor bir. 

İkincisi; sıralarda uyuyan arkadaşlarımız var. Bun
lar lavaboya gidip yüzlerini yıkasalar daha iyi olur, 
aydırlar belki; onu da tavsiye ederim. 

•Önergeleri okutuyorum efendim: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

'Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci mad
desinin C fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz, 

Eskişehir Yozgat 
İsmet Angı Turgut Nİzamoğlu 

Burdur Antalya 
Ahmet Sayın Kaya Çakmakçı 

Bursa 'Kocaeli 
Özer Yılmaz Adem Ali Sarıoğlu 

Gerekçe: 
Yerel Yönetim Bakanlığı bir onayla kurulmuştur. 

'Kuruluş kanunu olmadığı için her vakit kaldırılabi
lir. Bir siyasi tercihe dayalı bu Bakanlığın kuruluşu 
tamamlanmamıştır. Teknisyen ve daireleri itibariyle 
İmâr ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 7116 
sayılı Kanunla tespit edilmiş olup 18 nci maddesiyle 
de yüklendiği görevinin alınıp yeni ve tamamlanma
mış, her an değişebilecek bir bakanlığa verilmesi ya
rarlı olmadığı ve gereksiz olduğu için 18 nci madde
nin. kaldırı'rnaması uygun görülmüştür. 

ıAHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkanım, 
Diva'n -eksik efendim. 

BAŞKAN — Efendim, farkındayım. 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, 

adımı yazdırmıştım; sual hakkı vermediniz. 
BAŞKAN — Efendim, biz tekrar tekrar okuduk; 

yazdığımız zaman da okuduk; başka yazmadığımız 
varsa söylesin dedik. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Efendim, adım 
yazılı; fakat sual hakkı vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim, isminiz yazılmamış. 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Okudunuz Sa

yın Başkan, zabıtlara geçti. 
BAŞKAN — Okuduğum burada yazılı zaten efen

dim; hepsini buradan okumuştum. 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Var S^yın 

Başkan. 
BAŞKAN — Yok, yazmamışım ve okumamışım; 

zabıtta yoktur. 
Önergeleri okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 12 nci mad

desinin «C» bendinin değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz... 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, öner
geler tam okunmuyor. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, Divan 
Kâtibi hiyeroglif uzmanı değildir ki... Kötü yazıları 
atarsınız. 

BAŞKAN — Efendim, önerge daktilo ile yazıl
mıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ve Sakarya Milletvekili Sayın 

Hayrettin Uysal, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Sayın Fikret Gündoğan, Manisa Senatörü Sayın 
Fahri Dayı, Ordu Milletvekili Sayın Günay Yalın, 
Kırşehir Senatörü Sayın Akıp Aksaç, Ankara Mil
letvekili Sayın Erol Saraçoğlu, Gaziantep Senatörü 
Sayın Selahattin Çolakoğlu, Rize Senatörü Sayın 
Talat Doğan, Eskişehir Senatörü Sayın Hikmet Sa
vaş, Kars Milletvekili Saym İsmet Atalay, Sivas Se
natörü Sayın Temel Kitapçı, İstanbul Milletvekili Sa
yın Ayhan Altuğ, Hatay Milletvekili Sayın Sabri Öz-
türk, Urfa Milletvekili Sayın Ahmet Melik, Kayseri 
Milletvekili Sayın Mehmet Gümüşçü, Uşak Milletve
kili Sayın ismail Aydın, Gaziantep Milletvekili Sa
yın Celal Doğan'ın 1.7. 1948 gün ve 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ile Kastamonu •Milletvekili Sa
yın Sabri Tığlı'nın aynı Kanuna ek Kanun Teklifinin 
12 nci maddesinin (C) bendinin değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Bursa 
Ali Elverdi ve arkadaşları. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan önerge sahiplerinden birinin imzasını okuyor, di
ğer imzalar kimin? Başka arkadaşlarımız da var. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu matbu şekilde 
tab edilmiştir. Müsaade edin, biraz da Başkanlığın 
takdirine bırakılsın. Çünkü, bütün önergelerde aynı 
başlık kullanılmıştır. Hepsini mütemadiyen tekrarla
mak, bilmiyorum biraz da usule uymuyor tahmin 
ediyorum. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kanım, bunun dışında önergelerdeki isimleri okumu
yor, yalnız «Ali Elverdi ve arkadaşları» olmaz. 

BAŞKAN — İsimler okunacak tabii : 
Bursa Tekirdağ 

Ali Elverdi Nihan İlgün 
Samsun Bursa 

Etem Ezgü Özer Kenan Yılmaz 
Yozgat Tekirdağ 

Turgut Nizamoğlu ' Halil Başol 

İçel 
Fevzi Arıcı 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Eskişehir 
İsmet Angı 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Ordu 
Bilal Taran oğlu 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

C) 29 . 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi 
Kanununun 32 nci maddesi hariç aynı Kanunun ek 
ve değişikliklerine dair ilan ve reklamlara ait hüküm
leri. 

Gerekçe : 
29. 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi Ka

nununun 32 nci maddesinde tadat edilen muafiyetler 
hak ve adalet mefhumlarına uygun düşmektedir. Mil
let olma vasıflarından bir tanesi de kederde ve sevinç
teki birliktir. 

Doğum ve ölüm ilanlarından damga resmi almak 
biraz evvel ifade ettiğimiz millet olma vasfına aykı
rıdır. 

Bu bakımdan bu bent bu şekilde yeniden tedvin 
edilmelidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 12 nci mad

desinin (B) fıkrasının değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

23 . 5 . 1978 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi Ka
nunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine dair 
kanunların ilan ve reklamlara ilişkin hükümleri (Bu 
Kanunun 11 nci maddesinin 76 nci bendi hariç.) 

Gerekçe : 
Duvar takvimleri, günümüzde genellikle orta ve 

fakir ailelerin kullanmakta olduğu takvimlerdir. 
Bunların üzerindeki ilanlardan fazla resim alınma

sı bu takvimlerin fiyatlarının da artmasına neden ola
caktır. 

Bu bakımdan bununla ilgili fıkranın madde met
ninden hariç tutulması uygun olacaktır. 

Ankara Eskişehir 
ismail Hakkı Köylüoğlu İsmet Angı 

Tekirdağ Burdur 
Halil Başol Ahmet Sayın 

Afyonkarahisar Afyonkarahisar 
Mehmet Özutku Ali İhsan Ulubahşi 

Ankara Zonguldak 
Mustafa Başoğlu Abdulmuttalip Gül 

Ordu Adana 
Bilâl Taranoğlu Hasan Gürsoy 
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Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Bilecik 
Cemal ettin Köklü 
Kahramanmaraş 

Mehmet Şeref oğlu 

Antalya 
Sadık Erdem 

Amasya 
Etem Naci Altunay 

Çorum 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Çorum 
Ahmet Çakmak 

.Millet Mec&i Başkanlığımla 
ıGörüşülmıekıta olan kamun teklifinilin 12 nci mad-

deslimin (B) fıkrasının değıiştirilfmes'ini arz ve teklif 
edeniz. 

23 . 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ile atymı kamuinun elk ve değişikliklerine dair 
kanunların ilan ve reklamlara ilişkin hükümleri; (Bu 
•kanunun 13 ncü ralaldldelâinıe 22 . 5 . 1938 - 3478 sayılı 
Kamunla eklenen 10, ncu bient hariç). 

Amasya Eskişehir 
BteJm Nacli AlLunay İsmielt Amigı 

Tdklirdağ ©urdur 
Halil Başol Ahmet Sayın 

Afiyomlkaralhisar Afyömkaralhisar 
iMefam&t Özuıtku Alli -Ihtsafn Ululbalhşi 

Adama Kalhr>a|mam!maraş 
Hasan Gürisoy Muisitıaıfa Şerteıfoğlıu 

Ordu .Nevşehirt 
Bilâl Taranoğlu İıbralhirnı Boz; 

Zonguldak Çorum 
Abldıuıllmuâal'iip Gül Ahmet Çimibek 

Anlklara 'Bilecik 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Gemıaleittlin Köklü 

ıBursa Kalhraımanmaraş 
Ali Elverdi 'Melhmlelt Şerefoğılu 

Çorum 
Mustafa Keimal BSbteröğlu 

MiılleH IMıetolis'i Başkanlığına 
Görüışülrnıekite olan kanun tleıklfimlim 12 nci mad

desinin (B) fıkrasının değişti nilımesünti arz ve teklif 
eıderOz. 

23 . 5 . 1928 gün ve (1324 sayılı Damga Resmi 
Kanunu ile aiynı kanunun elk ve değiştik Kiklerim© dair 
kanunlarım ilan vte rekliaJmjlapa ilişiklin bükümleri. (Bu 
kanunum 'M nci miaıddesinüm 75 nci pozisyonu hariç) 

lGerelkjçıq ': 
23 . 5 . 1928 güm ve 1324 sayılı Dalmga Resmıiı 

Kanunu ile aıynı kanunun ek ve dieğt'şiiıkliklerin.e dair 
kamumun lll nrii Madde&inim 75 nci pozisyonunda, 
ıtakvli/m, ve kteplara kjomacak ilanların vergisine uy
gulanacak daimga vergisi rmilktarı gösterilmektedir. 

Bu ıbölüirne uygulainacak Damga Resminin artırıl 
ması ıbu belgelerim fiyatlarını yükseltecektir. 

,Bu nedenle fıkra me-niinin yukarıdaki biçimde ol 
m ası daha uygun olacaktır. 

Amasya 
Etetm Nacli Altunay 

Tekirdağ 
Haliil IBaşol 

AfJyom'karaıhisar 
Mehmet Özutıku 

Adana 
Hasan Gürisoy 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Zonguldak 
AbdulrnuHtaıliip Gül 

Çorum 
Ah'rniet Çim|bek; 

'Bursa 
Ali Elverdi 

Eskişehir 
M. ismet Anigı 

Burdur 
Ahmıet Sayın 

Afyonklarahisar 
Ati İlhısan Ululbabş'i 

Kırşehir 
Mustafa, Eşref oğlu 

Ankara 
'Mustalfa Başioğlu 

Anlk'ara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Antalya 
Sadık Erdem 

Bilecik 
CemaleıtrJim Köklü 

Çorum 
Mustafa 'Keimal Büberoğlu 

ıM'i'li'et Meclisi Başlkanlığına 

G'ötiüışü'iîmıetklte olan Kanun tekllifiınin 12 nci mad
desinin (C) bendinim değjşitıirilmesima arz ve telklif ede
riz. 

Saygılarıimıla. 
/Bursa Nevşehir 

Özer Yılmaz; İbrahim Elem Boz 
Bursa SıvaS 

Ali Ellveridli Tavfik Koraltan 

Yozgat Tekirdağ 
Turiguit Nizamoğlu Halil Başol 

Ordu Ordu 
Bilâl Tarambğiu Kemal Şenîsoy 

Bskişelhir Amıaısya 
M, tsinreıt Angı E. Naci Alltuına'y 

Kırşehir. Afyiomkarahisa r 
Mustafa Eşrefoğlu Ali İhsan Ulubaihşi 

Afyönlkarahisar Ada'nıa 
Mehlmet Özutku Hasan Gürsoy 

İçel Tekirdağ 
Fevzti Arıcı Nühan; lligün 

iSarnsun İBİleicik 
İ. Eternj Ezgü CemjaletMm Köklü 

Kocaeli IKocafeM 
İbrahim Topuz Adem Alii Sarıoğlu 
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Ankara 
M. Kemal Erkovan 

İstanbul 
Rjecjöp Özel 
Zonguldak 

Abdujflmulttaiiip Gül 
Erzurum 

Rıflkj Danışmanı 
•Ağrı 

(Kerem Şalhin 
Antalya 

Saldık Erdem 

An karia 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
M. Kemal Bibenoğlu 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Ağrı 
Abmei: Hamdi Şam 

T'sitaınlbu'l 
Ekrem Ceytrran 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

IC) 29, . 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga 
Resimli Kanunu ile aynı kanunun ek ve değişiklikle
rine dair ilan ve reklamlarına aıit hükümler. 

•GEREKÇE : Culmıhuıliyelt Halk Partlisünin mille
timize zulmünüm tezalhürü olan bu .kamunun, akıl ve 
manükjüan yoksun olduğunun tecellisi, bu fıkrada 
mlücerrat hale gelmiştir. Çünkü bu 'kanun 23.2.1928 
tarihimde değil 29 . 2 . 1928 tenihirııde kabul edil-
•mişür. Bu hatayı telaşla vasıf Janld ırmak mümkün de
ğildir. Bu, Millet Meclisinde Bakanlık verilerek te
min edlilmliş oylara dayanarak mi İletti 'iktisaden dz 
ezmektedir. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Basına yazdır-. 
ma s'aati başladı, herhalde; ağır ağır akıyor. 

BAŞKAN — Efendim, el yazısı ile yazılan yazıyı 
ancak okuyabiliyor; dalkbilo ile olsa, daha seri oku-
nur;. (GHP sıralarından gürültüler) 

Buyurun deıvam ediln. 
Görü'şjüllmıekite olan... 
DİVAN ÜYESİ İRFAN BİNAY (Çanakkale) — 

Bilen gelir okur buraya. 
BAŞKAN — Devam, edin efendim. 
... Görüşülmekte olan kanun teklifinin, 12 nci 

mıaiddesinin... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP

ASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 'böyle usul var 
mı? Divan üyelerinim arkadaşlarla sataşması hakiki var 
mı? 

ıBAŞKAN — Efendim; ama arkadaşların da bu 
kadar müdahale etme haklan yok. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP
ASLAN (Teklir'd'ağ) — EfenSdiım, zatı âliniz varsınız, 
hepimize ikaz etme hakiniz var. Divan kâtibine bu 
hakkı tanırsak... (AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Tabii, Diivana biraz da müsamaha 
gösıtenmicjk lazım, okuma şekli öyle; öyle okuyor, ye-
miklen ckıuma şekli... 

Sayın B'inay, devam ediniz efendim. 
Millet Mte'Jİsi Baş'kanhğma 

Görüşülmekte olan !kanun teklifinin 12 nci mad
decimin (C) 'bendinin değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bursa 
Özer Yı'lmazi 

Sivas 
Tevfik Koralltaın 

İçel 
Fevzi Arıcı 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

iBskişeıhlin 
'M. İsmet Anığı 
Afyonlkarialhisıar 
Mehmet Özutku 

Adana 
Hasan Gürsıoy 

Kırşehir 
Mustafa EşraPoğlu 

Zonguldak 
Abduilımüttalip Gül 

Bilecik 
Cema'lettün Köklü 

Amasya 
Etenn Naci Altuınaiy 

Samsun 
İ. E rem Ezgü 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Yozgat 
Turigut Nizamfoğlu 

Anlkıara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Oridu 
Kemal Şensoy 

Burldur 
Ahmet Sayın 

Afyomkaralhlsar 
Ali İhsan Ulülbabşi 

Ankajia 
Mustafa Başoğlu 

Nevşehir 
İbrahim Etetm. Boz 

Antalya 
Sadık; Erldem 

Kahra manimaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Çorum 
M. Kemal Biberioğlu 

'Blilecük 
Ahmet Çimlban 

C) 29 . 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Res
mi Kanununum 11, 32,40,42 ve bu kanunun bazı 'mad
delerini »değiştiren ve bazı maddeler ekleyen 9.7.1938 
gün ve 3955 sayılı Kanunun 22 nci maddeleri. 

GEREKÇE : 
Kanun t'dkinliğlndie tefsire ihtiyaç bırakacak şekilde 

bir madde tedivOni mümkün değildir. Nitekim 1924 
Anayasası, Türkiiye Büyük Millet Meclisine tefsir yet
kisi veıidiğl halde, 1961 Anayasası bu yetkiyi "Türki
ye Büyük Millet Meclisimden dahi esirgemişi:ir. 

29.5.1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi Ka
nunu, Resmi Gazete ile neşir Ve ilanı 1 Tümmuz 
193*8^ gerçekleşen 3955 sayılı Kanunla bazı mad
deleri değişitirlimiş ve bazı maddeler de eiklentrvişt'ir. 

Bu bakımıdan kaldırılan maddelerin tadadına lü-
zMm vardır. 
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ıMiliM Meclisi Başkanlığına 
Görüşülımıaktie olan kanun tdklifinin^ 12 nci mad

desinin (A) fılkrası ile kaldırılmak istenen 5237 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesimün (E) fıikrastrıi'n, 2 nci pa-
ragrifının aşağıdaki şekilde ıdeğiıştrJilmdsini arz ve tek
lif ederiz. 

Elskişehir Manisa 
İsmet Anigı Sümer O rai 

Yozgat Kocaeli 
Turgut Nizamioğlu Adam Ali Sarıöğlu 

Anltaliya Tekirdağ 
Kaya Çakimakçt Nihan İlgin 

iBurisa 
Özer Yjlimaz 

5237 sayılı Kanunun 13 nûü maddesinin (E) fık
rası aşağıdaki şekilde değiişıtirliilmişitir. 

I«E) |işitira!k payları, 'bu inşa ve tesislerin tamaîm-
Janmaiarından sonra 8 yılda ve sekiz eşit taksitte, tah
sili emsal kanuna göre talhsil olunur. Taksitlerin za
manı belediye meclislerine© kararlaştırılır. 

Ancak yıllık taksit tutarını yapılarda yıllık safi 
tiradının ,% 5'ini ve arsalarda kııyirneltin % l'ini geçe
mez, Geçtiği' takdirde 'bu hadleri aşmamak üzerle tah
sil müdldielti ve takjsit mliktan oma göre artırılır.» 

BAŞKAN —• Okuhan bu önergenin 12 nci 'madde
de işliem'e köniması, müımküh değildir. Evöt, ıbuyurun 
ef endim. 

Maille! Meclisi IBa'ş'kanlığıma 
Görüşülmekte olan kanun teklifinim 12 nci mad

desinin (A) fıkrasın m aşağıdaki şakulde değişti nilme-
sini arz, ve teklif ederiz. 

'1.7.1948 gün va 5237 saılı Belediye Getrleri Kanu
nunum 13/A ibenldiinıin aşağıdaki şelküid'e değiişitinilimıeisi-
ni arz ve teklif ederiz. 

lEslkıi'şelhir 
iîsimeit Anığı 

IBurdur 
Ahmet Sayın 

Antalya 
Kaiya Çakjmakçı 

ıBurjsa 
•Özer Yılmaz, 

Manisa 
Sümer O rai 

Yozgjat 
Turgut Nizaimoğlu 

Tekirdağ 
Nihan illigüh 

Kocaeli 
Adem, Ali Sarıioğlu 

«1.7,1948 gün ive 5237 sayılı Belediye Gelirlieriiı 
Kanu'nıunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrasında bahse
dilen belediye hkmietlerinden, 

Belediyelerce yenliden açılan veya eskiden mev
cut olup da % 40, nispetinde veya daha fazla genişle

tilen veiya eskiden mevcut olup da kaldınmsız ve ba
kımsız bırakılan yolların kaldırım, parke döşenmesi 
veya helfcon veya asfalt yapılması veya kaldırım, veya 
şose halinde daha geri bir şekilde 'sökülüp mütekâmil 
sayılan parke, Ibeton veya asfalta çevrilmesi için har
canan paranın beşte biki; 

Mevcut kaldırım vieya park;elerin sökülüp yeniden 
döşenmiesi, beton, veya asfaltların esaslı bir şekilde 
onarıllmiası, halinde yapılan masrafın beşte hirti, iki ta
rafında ibulunan yapı ve arsa sahiplerinden alınır.» 

GEREKÇE : 
Yeni vergilerle ev ve arsa 'sahiplerine vergi, re

sim adı ile tahammülün üzerinde mali yük getirilmiş. 
olduğu cihetle, yukarıdaki hiizmjdtler için alman mas
raf katkılarının indirilmesi hakkaniyetli görül'müştıür. 

BAŞKAN — Okunan 'bu önergenin de 12 nci mad
dede işfcıme konması mümkün değildir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin kaldırılan 

büklümlere ilişkin, 12 'nci maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(«Kaldırılan hükümler : 
Madde 12 A) 1.7,1948 gün ve 5237 sayılı Bele

diye Gelirleri Kanununun ' 13 ncü maddesinin (A) ve 
(E) fıkralarının ikinci paragrafları ve aynı kanunun 
15 ve 45 nci maddelerii; 

B) 23.5J1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi 
Kanunu ile aynı 'kanunun ek ve değ'işik'ldiklerine iliş
kin kanıımların ilan ve rekkamlara ait hükümleri; 

C) 29.7.1970; gün ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununun işletme vergisine Misktin hükümlerinden, bu; 
Kanun kapsamına alman Hizmet işletmeleriyle ilgili 
ulanılan; 

Yürürllükjten kaldırılmıştın.» 

Ahkamı 
Alltan Öytmen 

Tıınfcel'i 
Ali Haydar Vezirbğlu 

Haltay 
Saibıri ÖziJürk 

iHaltay 
Haydar IDemirtaş, 

Gazjiantap 
Celâl Doğan 

BAŞKAN — ŞjJmdi önergeleri aykırılık derecele-
rline göre okutup, olarınıza sunaeağıımj. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci mad

desinin (A) fıkrasında kaldırılması istenen 5237 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesinin (E) bendinin kal-
dırılmamasını arz ve teklif ederiz. 

İsmet Angı ve arkadaşları.» 
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BAŞKAN — Evet efendim, Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP

ASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet? 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet ka

tılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci mad

desinin (C) bendinin değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Nihan tlgün ve arkadaşları. 
C) 29 . 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Res

mi Kanununun 32 nci maddesi hariç aynı kanunun 
ek ve değişikliklerine dair ilan ve reklamlarına ait 
hükümleri.» 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELt (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?... 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Okunan önergeyi Komisyon ve Hükümet katı

lıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci mad

desinin (C) bendinin değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ali Elverdi ve arkadaşları. 
C) 29 . 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Res

mi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine 
dair ilan ve reklamlarına ait hükümler.» 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELt (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.,.. 
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MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet ka

tılıyor.; 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
«Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci mad
desinin (C) bendinin değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Özer Yılmaz ve arkadaşları. 
C) 29 . 5 -, 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Res

mi Kanununun 11, 32, 40, 42 ve bu Kanunun ba
zı maddelerini değiştiren ve bazı maddeler ekleyen 
9 . 7 . 1938 gün ve 3955 sayılı Kanunun 22 nci 
maddeleri.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELt (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz efendim 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 

önergeye katılıyorlar. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
«Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 12 nci mad
desinin (B) fıkrasının değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

23 . 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi 
Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine dair 
kanunların ilan ve reklamlara ilişkin hükümleri (Bu 
Kanunun 11 nci maddesinin 76 nci bendi hariç.) 

İsmet Angı ve arkadaşları.» 
BAŞKAN — Komisyon?.., 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMtR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN —= Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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«Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 12 nci mad

desinin (B) fıkrasının değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

23 . 5 .; 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi 
Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine 
dair kanunların ilan ve reklamlara ilişkin hüküm
leri (Bu Kanunun 13 ncü maddesine 22 . 5 ı 1938 -
3478 sayılı Kanun ile eklenen 10 ncu bent hariç.) 

Naci Altunay ve arkadaşları.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 12 nci mad

desinin (B) fıkrasının değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

23 . 5 T 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi 
Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine 
dair kanunların ilan ve reklamlara ilişkin hüküm
leri. (Bu Kanunun 11 nci maddesinin 75 nci pozisyo
nu hariç.) 

Naci Altunay ve arkadaşları.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Okunan örengeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul-

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

önergelerin gerekçeleri var.: 
BAŞKAN — Okuttuk efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin kaldırılan 

hükümlere ilişkin, 12 nci maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Kaldırılan hükümler : 
Madde 12/A — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun 13 ncü maddesinin 
(A) ve (E) fıkralarının ikinci paragrafları ve aynı 
Kanunun 15 ve 45 nci maddeleri; 

B) 23 . 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Res
mi Kanunu ile aynı kanunun ek ve değişikliklerine 
ilişkin kanunların ilan ve reklamlara ait hükümleri; 

C) 29 . 7 . 1970 gün ve 1318 sayıü Finansman 
Kanununun işletme vergisine ilişkin hükümlerinden, 
bu Kanun kapsamına alınan hizmet işletmeleriyle 
ilgili olanları; 

Yürürlükten kaldırılmıştır.»* 
Altan Öymen ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, bu 
önerge ile, muhalefete mensup değerli arkadaşları
mızın haklı birçok eleştirilerine toplu halde yanıt 
vermiş ve tümünü aşağı yukarı kapsayacak şekilde 
yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bunların içerisin
de, özellikle yangın sigortalarından prim alınmasına 
ilişkin 15 nci madde katılmış, kaldırılan hükümler 
içerisinde yürürlükte olan yasada, keza Damga Res
mi Kanunu ile ilgili olan belediye gelirlerine aktarı
lan kısımları itibariyle, Damga Resmi Kanunundaki 
kalan hükümler kaldırılmış ve yürürlükten kaldı
rılmıştır şeklindeki bir madde ile de maddeye yeni, 
anlaşılır ve kolay bir içerik verilmiştir. Bu nedenler
le bu önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?... 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Aynı gerekçelerle katılıyoruz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Aynı nedenlerle katılıyorsunuz. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Millet Mcelisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci mad

desinin (C) fkrasının kaldırılmamasını arz ve teklif 
ederiz. 

Eskişehir 
İsmet Angı ve arkadaşları.» 

BAŞKAN — Biraz evvel kabul edilen önerge ay
nı işlemi yerine getirdiği için bu önergeyi işleme koy
muyorum.; 
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12 nci maddeyi değişik şekliyle oylamak için 
açık oylama teklifi gelmiştir; 12 nci madde üzerinde 
açık oylama yapılacaktır. 

Şimdi acele oylama teklifini veren arkadaşları 
evvela arıyoruz : 

Sayın Etem Naci Altunay?... Burada. 
Sayın Ahmet Çimbek?... Burada. 
Sayın Cemalettin Köklü?... Burada. 
Sayın İhsan Kabadayı?... Burada. 
Sayın Selahattin Gürdrama?... Burada. 
Sayın Galip Kaya?... Burada. 
Sayın Abdulmuttalip Gül?... Burada. 
Sayın Hasan Korkut?... Burada.-
Sayın Turgut Toker?... Burada. 
Sayın Ahmet Sayın?... Burada. 
Sayın Nihan tlgün?... Burada. 
Sayın Rıfkı Danışman?... Burada. 
Sayın Hüseyin Çelik?... Burada. 
Sayın Fevzi Arıcı?... Yok. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN — Tekabbül ediyorsunuz; peki .efen
dim. 

Sayın Abdüllatif Ensarioğlu?... Burada. 
Açık oylama işlemi yapılacaktır. 
(Oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir efendim; 

219 kabul, 30 ret oy kullanılmıştır. 
Geçici maddeyi okutuyorum efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Uzatma 

karart ile ilgili bir önergemiz vardı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, belki o zamana kadar 
biter diye, o bakımdan ben muameleye koymuyo
rum; öyle düşünüyorum; bilmiyorum... 

Geçici Hükümler : 
Geçici Madde — Yat, kotra ve her türlü içten ve 

dıştan takma motorlu tekneleri elinde bulunduranlar, 
ilgili belediye ve liman başkanlığına üç ay içinde bil
dirimde bulunmak ve kayıtlarını yaptırmak; vergi 
beyannamelerini ise yine aynı süre zarfında ilgili be
lediyelere vermek zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul 
Kanununun kaçakçılığa ilişkin hükümleri uygulanır. 

İlk uygulama yılında, yürürlük tarihinde Emlak 
Vergisi taksit ayı geçmiş ise, bu taksit ile ilgili döne
me ait temizleme ve aydınlatma harcı alınmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tabela ve 
unvan vergisine tabi olacak şekilde bir işyerinde tica
ri, sınai ve mesleki faaliyette bulunmakta olanlar, 

belediyelerin genel beyan çağrısından, itibaren iki 
ay içinde beyanda bulunmak ve mükellefiyetlerini 
tesis ettirmek zorundadırlar. 

İlk uygulama yılında, yürürlük tarihinde taksit 
ayı geçmiş ise, bu taksitle ilgili döneme ait tabela 
ve unvan vergisi alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... 
Yok. 

ESAT K1RATLIOĞLU (Nevşehir) — AP Grubu 
adına Galip Kaya konuşacaktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Kaya. 
Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Kaya. 
Bu süre uzatımına ait bir önerge var, şimdi ba

kıyorum zaman uzayacaktır her halde. Evvela bu 
önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa teklifinin sonuna gelmiş 

bulunuyoruz. Yasa teklifinin geri kalan kısmının ta
mamlanması için İçtüzüğün 56 nci maddesine göre 
çalışma süresinin uzatılmasını teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
Sakarya Gaziantep 

Hayrettin Uysal Celal Doğan 
Ordu İstanbul 

Günay Yalın Ayhan Al tuğ 
Çanakkale Kayseri 
Altan Tuna Mehmet Gümüşçü 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler.. (AP sıralarından gürültüler.) 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Söz isteyen 
olup olmadığını sormadınız ki Sayın Başkan? (CHP 
sıralarından gürültüler.) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, söz 
hakkımız var mı? 

BAŞKAN — Efendim, konuşmak, kanun mad
deleri olursa, maddeler üzerinde, tabii, Başkan, söz 
isteyen olup olmadığını sorar: fakat bu gibi önerge
lerde sormak mecburiyeti yoktur. (AP sıralarından 
gürültüler.) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 
önerge üzerinde söz hakkımız var mı . efendim? 

BAŞKAN — Evet, söz hakkı elbette ki, var; Söz 
hakkı yok diye bir şey yoktur. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Oylamaya geç
tiniz ama Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçildi ama, 
arkadaşımızın daha evvelden söz istediği Başkanını
zın gözünden kaçmıştır. 
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Buyurun efendim, size söz veriyorum; bu ak
şam bonkörlüğümüz üzerimizde; buyurun efendim. 

Sayın Angı, süreniz 10 dakikadır. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; gecenin geç vaktinde böyle bir 
önerge üzerine söz almanın güçlüğünü tahmin edi
yorum. Sabrınız kalmadı, çünkü 7-8 tane kanunu 
çıkarmak için almış olduğunuz hızlı karar, niha
yet bir kanunun sonuna kadar gelmiş ve takatiniz tü
kenmiştir. (CHP sıralarından gülüşmeler.) Ama tüke
nen takatlara rağmen, Tüzüğün çiğnenmemesi gö
rüşüyle huzurunuzu işgal etmiş oluyorum. (CHP sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

İSMET ANGI (Devamla) — Önergenin, yasanın 
tamamının bitimine kadar verilmesi usulsüzdür. 56 
ncı madde, «bitimine yaklaşmış olan bir iş için ve
rilebilir, der; ama..: 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bu da öyle. 
İSMET ANGI (Devamla) — Ama, müsaade bu

yurursanız, bir maddenin burada müzakeresi en azın
dan dört saat sürmektedir. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayenizde... Sa
yenizde... 

İSMET ANGI (Devamla) — Sayemizde veya 
sayenizde; ama gerçek durum, fiili durum bu; bu
nu değiştirmeniz mümkün değil. 

Şimdi, dört saat bir madde için, diğer bir madde 
için dört saat daha; Sayın Başkan, şurada kaldı 15 
dakika veya 30 dakika; ondan sonra, «bitimine» 
diye bir önergeye itibar etmek, doğrudan doğruya ne 
pahasına olursa olsun, macerayla başlayan bu ka
nunun yürütülmesini ve maceranızı devam ettirmek. 

Kanunu çiğnediniz, Tüzüğü de çiğnediniz, bu ma
kamları da çiğnediniz; anarşiyi en yüksek tepelere 
kadar tırmandırdınız; hâlâ bu hakkınızdan vazgeç
miyorsunuz.; 

Biz buraya sizi çıkarmadık; anarşiyi siz Meclis 
kürsüsüne kadar çıkardınız, en yüksek zirvesine çı
kardınız; bunu tarih yazacak; ama meseleyi anar
şiye getirip de, önerge üzerinde konuşmalarımızı 
uzatmak istiyorsanız, beraberce devam edelim. Anar
şinin üzerinde konuşmayı istiyor musunuz? 

HASAN CERİT (Adana) — Engellemezseniz bi
ter. 

İSMET ANGI (Devamla) — O halde, susunuz 
ve dinleyelim. 

Değerli arkadaşlarım, bitimi yaklaşan ve bitimi
ne yakınlaştığı bir zamanda, o maddenin tekrar gö
rüşülüp Meclisleri işgal etmemesi için, kısa bir dev

re için, 56 ncı maddeyi kullanmak teamül icabıdır; 
ama, 4 saat, 5 saat sürecek olan bir kanun için de 
56 ncı maddeyi kullanıp, biz ne ettik ettik, Belediye 
Gelirleri Kanununu bitirdik diye bir - tabirimi maruz 
görün - fiyaka içinde bizi 4,5 saat daha, 5 saat daha 
burada tutmaya... 

HASAN CERİT (Adana) — Engellemezsen 5 
dakikada biter. 

İSMET ANGI (Devamla) — O benim hakkım. 
Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müdahalelere cevap vermeseniz da

hi iyi olur Sayın Angı. Çünkü, artık teamül haline 
gelmiştir hatiplere müdahale etmek. Maalesef üzü
cü durum ama, oluyor. 

İSMET ANGI (Devamla) — Sayın Başkan, ek
seriyetin vereceği bir kararla Tüzüğü çiğneme tea
mülüne vasıta olmak, meydan vermek durumunda 
olmadığınıza kani olduğum için bunu buraya getir
dim. 
• BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Angı. 

İSME TANGI (Devamla) — Son maddesi gel
miş, hatta başlanmış, oylanma safhasına gelmişse, 
belki de 56 ncı maddeye göre bu kanunun bu mad
desi bitinceye kadar uzatılması gereğini makul gö
rebilirsiniz; ama, görüldü ve tecrübe edildi ki, 5 gün
de 10 maddeyi dahi geçirmek güç oldu. Bu Beledi
ye Kanununun çok ehemmiyetli olması gereğiyle, 
partiler, muhalefetiyle iktidarıyla bu işte direniş 
hakkını kullandı, mücadele gayretini gösterdi; ama, 
yürüdük, yürüdük buraya kadar 5-6 günde geldik. 
Şimdi daha iki maddesi varken, «Bu kanunun so
nuna geldik, bitirelim» diye, bir oldu bittiye getir
mek belki iktidarın hakkıdır, kanunu buraya ge
tirip de, bir an evvel çıkarmak sizin görevinizdir, 
bugüne kadar görevinizi de yaptınız; ama Sayın 
Başkan, bu iktidarın görevini yerine getirmek için 
de Başkanlığın Tüzüğü vasıta etmesi size ve Tüzüğe 
yakışmaz. 

Bu itibarla söylüyorum ki, sonu bitmeyecek, da
ha 4-5 saat sürecek bir kanunun sonuna geldik 
diye, yarım saatlik bir müddeti harcayarak çıkarı
rız diye bu kanunun alelacele görüşülmesine mey
dan verilmemesini ve bu önergeye itibar edilmeme
sini sizlere gecenin geç saatinde saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Angı. 
Önerge üzerinde başka söz isteyen var mı efen

dim?.... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan AP Sözcüsü ismet Beyin 

görüşlerine biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
olarak aynen katılmaktayız. Daha en az 4 saat sür
mesi mutlak olan iş, hizmet ortadayken, içtüzüğün 
56 ncı maddesi açık ve sarih ortadayken, sona erme
si mümkün olan hal ve şartlarda uzatılabilme keyfi
yeti apaçık ortadayken - affetsinler - Muhterem 
Başkanın bu önergeyi Heyeti Umumiyeye arz etme
mesi gerekirdi. 

Hal böyle iken, biz Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak, bu önergenin takdimini dahi taaccüp ve hay
retle karşıladık; sizler de kabul buyurdunuz. 

Talihsiz bir kanun, iviş arasından siviş kabilinden 
bir kanun, böyle başladı, böyle yürüyüp gitmekte. 
Yattığı yer nur olsun, büyük şair Fuzuli aruz vez
nini nasıl balmumu gibi yoğurup, kendi arzusuna gö
re hedefine varmış, anılan bir şairse, bu kanun vesi
lesiyle de siz Türk demokrasisine değil, dünya de
mokrasisine bu kanunu çıkarmak için yasa ve tüzük
leri rakam üstünlüğüyle, diledikleri gibi ezdiler, bo
ğazladılar, gırtlakladılar diye geçeceksiniz. M di
yetçi Hareket Partisi olarak biz, bunu size hatırlat
maya mecburuz. Çok eski tecrübesi olan, saydığım 
Muhterem Başkanın dahi, Tüzüğün bu açık hükmü
ne karşı bunu Heyeti Umumiyeye sunmaması inan
cını taşıyor, tashih edeceği inancında olduğumu du
yuruyor, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 

Şimdi önerge sahiplerine sormak istiyorum; esa
sında önergeyi kapanma saati yaklaştığı için oya 
sunmamam gerekirdi; şimdi, şu anda 10 tane önerge 
gelmiş, bu vaziyete göre, bu madde eğer sonuna ka
dar devam edecekse, tahmin ediyorum ki, 4 - 5 saati 
alacak durumdadır. Onun için, acaba önerge sahibi 
bu önergeyi geri alır mı? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, önerge üzerinde işlem yaptınız, oya sundunuz. 

BAŞKAN — Evet, işlem yaptım, biliyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Fakat söz 
istediler, biz de sizin müsamahanıza sığınarak... 

BAŞKAN — Efendim, onu ifade ettim, zaten iş
leme geçtiğim için geri dönüş yapamam. Önerge 
sahibi olarak g<eri alma imkânınız var mı? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
daha önce oya sundunuz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önerge üzerinde başka söz isteyen?... Yok. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Ekseriyet yoktur 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, kaç kişisiniz? (AP sırala

rından ayağa kalkmalar) Efendim, şimdi, zaten ka
nun esas itibariyle açık oylamaya tabidir; açık oyla
maya tabi olduğu için, zaten ekseriyetin olup olma
dığı o zaman belli olacaktır. Bu bakımdan, tekrar 
yeniden bir yoklamanın yapılması lüzumuna Başkan
lık kani değildir; çünkü, açık oylama vardır. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi söz sırası, Adalet Partisi Grubu adına Ga
lip Kaya'da; buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA GALİP KAYA (Antalya) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Üzerinde "konuşacağımız geçici madde, acelecili
ğin en açık simgesini belirten bir maddedir. Üç adı
mı bir adımda atmak için geçici maddeler bir mad
de halinde toparlanmıştır. Bu kadar acelecilik acaba 
niye? Bunun izahı açık. Evet, hükümete gelirken 
de, «acelemiz var» diye diye gelmiştiniz. Ne için 
acele ettiğiniz, bir yıllık icraat sonunda kendisini 
göstermiştir ve meyvelerini de vermeye başlamıştır. 
«Belediyelere gelir temin edeceğiz» derken, beldeli-
leri yavaş yavaş eritecek en müessir usulü getirdiniz. 
Bütün muhalefetimize rağmen, milletin boynuna kız
gın haleyi geçirmeye muvaffak olmaktasınız; sizleri 
tebrik etmek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunu gruplarınızda ve 
komisyonlarda, gereği gibi, usulüne uygun şekilde 
tartışıp, biçimlemeden Yüce Meclise getirmek sure
tiyle hem bizleri, hem iktidar partisi üyelerini, asla 
layık olmadığımız sıkıntılara, üzüntülere maruz bırak
tınız. Bu, Parlamentonun çalışmasını güçleştirmiştir; 
bu usullerden tamamen vazgeçilmelidir. Yasalar is
tediğimiz biçimde usul ve esasa uygun bir şekilde çı-
karılamamaktadır; bu çığır kapanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede getirilen hü
kümler aslında bir merasim icrasından ibarettir. Va
tandaş çok ağır vergiler ödemeye mahkûm edilmiş, 
bu maddede, ateşe nasıl yanacağının şartları tespit 
edilmektedir. Şimdiden birçok arkadaşlarımız, ka
nunun bazı maddeleri çıktıkça, burada tartışıldıkça 
ortaya çıkan eserin vahametini kavramış bulunmak
tadırlar. Bilhassa iktidar partisi üyesi arkadaşları
mızla bile yaptığımız bazı konuşmalarda, kendilerin-
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den de bunu işitmekteyiz. Yarın huzuru millete git
tiğiniz zaman, burada getirdiğiniz bu hükümlerin he
sabını vermek çok müşkül olacaktır Bu kanun, de 
ğerli arkadaşlarım, her gün, gündüz yaşantısında, ge
ce uykusunda vatandaşı sömüre sömüre bitirecektir 
ve biz sanmıyoruz ki., belediyeler bu kanunla elde 
ettikleri geliri tamamıyla beldenin ihtiyaçlarına sarf 
edeceklerdir. Kanunda büyük boşluklar vardır; di
leriz ki, o boşlukları kadrolar için vesair fuzuli mas
raflar için kullanmasınlar; ama burada iki kutup 
var; birisi, şu anda bu kanunu savunanlar, diğeri de 
bu kanunun tatbik edileceği insanlar. 

Değerli arkadaşlarım, bir beldede başkan değişti-
rilecekmiş; oradada usul, bir büyük kuş varmış, onu 
salarlarmış; kimin başına konarsa, o adam başkan 
olurmuş. Sormuşlar, herkes yapacağını, getireceği 
hizmetleri açıkça söylemiş; bir tanesi de demiş ki, 
«Ben, ölülerinizi bacadan çıkarttıracağım.» Salmış
lar kuşu, aksi gibi o adamın başına konmuş. «Ol
madı» demişler, tekrar etmiş, bir daha konmuş, tek
rar etmiş bir daha konmuş, o adam başkan olmuş ve 
ondan sonra da ölülerini bacadan çıkarttırmaya baş
lamış. «Yahu, etme, eyleme, bize bu kadar işkence 
yapma» dedikleri zaman, «Sizin dediğiniz gibi ola
cak olsaydı, kuş sizin başınıza konardı» demiş. 

Şimdi arkadaşlarım, milletin ölüsünü bacadan çı
karttırıyorsunuz. Yazıktır bu kadar eziyet; işkence. 
Bunun sonu sizlere hayır getirmeyecektir, o kanaat
teyim; ama millet buna benzer çok acılar çekmiştir. 
Milleti yanılttınız; yeni Türkçe yanıtlarla, kanıtlarla 
konuştuğunuz; millet, sizi yeni bir şeyler söylüyor 
zannetti, kandı, eski huyundan vazgeçmiş sandı. Yi
ne elinizi cebine sokacağınızı ümit etmedi; ama işte 
elleriniz milletin cebine gidiyor. Ne verdiniz ki, bu 
ağır vergileri getiriyorsunuz? Beldelere ne hizmet et
tiniz? 

HASAN CERİT (Adana) — Sizin gibi çalmak 
için gitmiyor; hizmet için gidiyor. 

GALİP KAYA (Devamla) — Kimin çaldığı belli; 
ben o konuya girmek istemiyorum; başımıza kaktı
ğınız bir yeğen; ama bir senenin içinde bir sürü ye
ğen çıktı aranızdan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Gecenin bu saatinde... Sabah olu
yor galiba, artık şimdi biraz sinirler gergindir ama... 

GALlP KAYA (Devamla) — Sabah oluyor; hâ
lâ aranızda uyanlar var; uyanmalarını rica ediyorum. 
Uyansınlar ki, bizim feryatlarımızı duysunlar. Sa
bah oluyor, vatandaş uykusundan kalkacak; fakat 
getirdiğiniz bu ağır vergi kanunuyla, başına balyoz 

inmiş gibi tekrar baygın olacak. Uyuyanlar uyan
sınlar... Uyanmaları mümkün olmayanlar da var...: 
Evet, başına balyozu yiyen millet uyanacak ve bir 
daha size inanmayacak. 

SAFFET URAL (Bursa) — Size inanmak için 
sıra bekliyorlar. 

GALÎP KAYA (Devamla) — Millet kime inana
cağını Öğrendi. Acele etmeyin; her işte acele ediyor
sunuz. O kadar aceleciyseniz, haydi buyurun, bir 
teklif getirin, hemen seçime gidelim; milletin ne diye
ceği, o zaman belli olur. 

Muhterem arkadaşlar, belki teklife de lüzum kal
mayacak. Aynı, bundan önce olduğu gibi, belki de 
Hükümeti bırakıp yine kaçacaksınız. 

HASAN CERİT (Adana) — 12 Mart mı zannet
tin? 

GALÎP KAYA (Devamla) — 12 Mart zanetme-
dim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın sayın hatip, 
lütfen konuşmanızı tamamlayın. 

GALİP KAYA (Devamla) — Zaten zihinlerimiz
de tereddüt uyandıran bazı hareketler de yok değil
dir hani. Bir seçim endişesi taşıyanlar, milletin üze
rine bu kadar keskin, bu kadar acımasız gidemezler. 

Muhterem arkadaşlar, biz, bizi buraya seçip gön
derenlerin vicdanlarına, yaşantılarına elimizden gel
diği kadar, gücümüzün yettiği kadar tercüman olma
ya çalışıyoruz. Temenni ederiz ki, bu ağır tasarruf, 
bu ağır vergi, yarın seçim meydanlarında, yarın va
tandaş arasında sizleri alkışlatsın. Yalnız, ne var ki, 
bizim de teselli olduğumuz noktalar var; bunun adı, 
Belediyeler Kanunudur. Ülkemizin en büyük belediye
lerini, vatandaşlarımız o inanç ile size teslim etti. 
Eh, şimdi mükâfatını görmeleri gerek; işte, görüyor
lar; karşılığını veriyorsunuz, hem de çok güzel bir 
cevap olarak veriyorsunuz: «Bana inan, bana güven; 
cevabım budur» diyorsunuz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Tabii, büyük beledi
yeleri siz alacaksınız bundan sonra. 

GALİP KAYA (Devamla) — Onu millet bi
lir. Biz, hiçbir şeyi zorla almadık, almayız da; reji
me inanırız, rejimin getireceği neticelere de boyun 
eğeriz. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, ha
tip lütfen sadede gelsin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tahrik edilmezse, sadet dı
şına çıkmaz; ama devamlı laf atılırsa,^© da elbette 
konuşma istikametini kaybeder. 

Buyurun devam edin. 
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GALİP KAYA (Devamla) — Devamlı sataşma
larınızdan dolayı mecbur kalıyorum, 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen toparlayın, çün
kü süreniz de dolmuştur. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, 
sataşmaları da nazara alın lütfen. 

BAŞKAN — Onu nazara alıyorum efendim, hiç
bir hatibin hakkını ketmetmem. 

GALİP KAYA (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, belediyelerin, gelire muhtaç olduğunu biz de 
biliyoruz; belediyelere gelir temin etmek, elbette ki, 
lazımdır. Aslında, bu fikre karşı değiliz; ama «Yola 
otur, bele ötür, insafı da elden bırakma» demiş. Ya
rın göreceksiniz... Vatandaş, şimdiden bunun hesabı
nı yapmaya başladı. 

Acaba sahibi yaptığımız, kendi geliriyle geçinir 
hale getirdiğimiz vatandaş, hele şehirde yaşayan, bel
dede yaşayan vatandaş, çok kısa bir süre sonra yiye
cek ekmeğe muhtaç olacaktır. 

Artık, neticesine herkes müsavi şekilde katlana
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, lütfen toparlayın ko
nuşmanızı. 

GALİP KAYA (Devamla) — Evet, bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Biz, başından beri olduğumuz gibi, bu kanun ta
sarısının Meclise sevk şekline, taşıdığı ağırlığa ve her 
türlü, üzerinde tartışma şekillerine karşıyız; o sebep
le de karşı oy kullanacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ko-

çaif, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar). 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çerçe
ve maddeleri bitmiş ve şu anda da geçici maddesi 
üzerine gelmiş bulunuyoruz. 

Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının hazırlamış ol
dukları kanun teklifinde geçici madde 3 tane olmak
la beraber, bundan evvelki günde Komisyon bu 3 
maddeyi geri almış ve 1 madde haline getirmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçici maddede, parag
raf paragraf incelediğimiz zaman, «yat, kotra ve her 
türlü içten ve dıştan takma motorlu tekneleri elin
de bulunduranların, ilgili belediye ve liman başkan
lığına üç ay içinde bildirimde bulunmak ve kayıtla

rını yaptırmak; vergi beyannamelerini ise, yine aynı 
süre zarfında ilgili belediyelere vermek zorundadır» 
derler ki, doğrudur; haliyle, bir yere bir bilgi verile
cektir. Yalnız, verilmesi icap eden bilginin, beyanna
menin, tekrar biir daha cümleyi okuyorum, bir yan
lışlık var, daha dikkatli yazılmış oılsaydı, vatandaşla
ra daha kolaylık getirilmiş olurdu kanaatini taşımak
tayım. Şöyle k i : 

«Yat, kotra ve her türlü içten ve dıştan takma 
motorlu tekneleri elinde bulunduranlar, ilgili beledi
ye ve liman başkanlığına...»; devam ediyor. 

«İlgili belediye ve liman başkanlığına...» 

Şimdi, yat, kotra ve her türlü içten ve takma mo
torlu tekneleri, şöyle bir Türkiye'nin coğrafi yapısı 
bakımından incelediğimiz zaman, belediye olan yer
ler de vardır. Peki, belediye ve liman dediğine göre, 
belediye bulunmayan bir yerde, içten veya dıştan 
takma motorlu bir deniz vasıtası olan kişi, bağlı bu
lunduğu en yakın limana bildirecek; ama belediye 
yok. Nereye bildirecek bunu? Bir zorluk kalmıyor 
mu? Veya bunun tersi; belediye var; ama o bölgede 
bir liman müdürlüğü yok - ki esas doğrusu da bu -
o zaman ne olacak? O halde, bunu tek bir müessese
ye bildirme zorunluluğunu, şartını getirmiş olsaydı, 
daha doğru olurdu kanaatini taşımaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, geçici maddenin 3 ncü 
bölümünde «Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, ta
bela ve unvan vergisine tabi olacak sekide bir işye
rinde ticari, sınai ve mesleki faaliyette bulunmakta 
olanlar, belediyelerin genel çağrısından itibaren 2 ay 
içinde beyanda bulunmak ve mükellefiyetlerini tesis 
ettirmek zorundadırlar»! diyor; şimdi, ister büyük be
lediyeler olsun, ister küçük belediyeler olsun. 

Bu genel beyan çağrısı malum, tarifine lüzum yok; 
fakat, bilhassa küçük esnaf veya meseleleri yakından 
takip edemeyecek durumda olanlar, hem kültür ba
kımından, hem de işleri yönünden, bunlar 2 aylık 
zamanı geçirdiler. Yazık, günah değil mi bunların 
bir cezalandırılma yoluna gidilmesi? Öyle olacağına, 
geçici maddede olduğundan dolayı bu mükelleflere 
bir tebligat yapılmış olsaydı daha iyi olmaz mıydı? 
Vatandaşlara daha bir kolaylık getirilmez miydi? 
Muhakkak ki, vatandaşlar için bir kolaylık olurdu; 
ama, vatandaşların düşünülmediğini cevvalkalem ya
zılmış bir metin olduğunu görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine yazış itibariyle söy
lüyorum, esasında doğrudur dedim, bunların yapıl
ması lüzumludur dedim; fakat, yazılış ve genel hat
larıyla yanlışlıklarla doludur diyorum. Çünkü geçici 
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maddenin 3 ncü paragrafında diyor ki «ilk uygula
ma yılında yürürlük tarihinde emlak vergisi taksit 
ayı geçmişse bu taksitle ilgili döneme ait temizleme 
ve aydınlatma harcı alınmaz», ve yine son paragrafın
da «emlak vergisi» yerine «tabela ve unvan vergisi 
alınmaz»! diyor. Halbuki bu iki cümlenin birleştiril
mesi gayet kolay ve basitti, bir cümle haline getiri
lirdi. Kanun bu kadar uzun, ayrı ayrı cümleler ha
linde kurulmamış olurdu. Bu da gösteriyor ki, geçi
ci maddeler geri alınmasına rağmen düzenlenmesin
de yalnız geçici madde numaralan kaldırılmak sure
tiyle yazılmış olduğunu gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun tamamının 
Yüce Mecliste görüşülmesinde birçok noksanlıklar, 
yanlışlıklar, belediye hudutları dahilinde, mücavir 
sahaları içerisinde, hatta o belediye ile alakası olma
yan bütün Türk milletine birtakım vergileri getiren 
'kanununun burada son noktasına gelmiş bulunuyo
ruz. Fakat gerekli şekliyle inceleme yapılmadığına 
sizler de kanisiniz. O kadar kanisiniz ki, yanılmıyor
sam, zannedersem, kesin konuşmamakla beraber, ge
çen akşfam burada uzun uzadıya müzakeresini yapıp 
ve değiştirme önergeleri vermek suretiyle ve hatta 
Cumhuriyet Halk Partili sayın milletvekili arkadaşla
rımızın da değiştirme önergesi de yine reddedilmek 
suretiyle bir mevzu vardı; İstanbul Boğaz Köprü 
sünden % 50 belediye hissesi alınması ve İstanbul 
ili dahilindeki belediyelere bırakılması idi. Bu teklif 
böyleydi. Bunun değiştirilmesi birtakım değiştirme 
önergeleriyle verildi. Bir kısmı bütün Türkiye'deki 
belediyelere, diğer bir önerge de köy hizmetlerinde 
kullanılması anlamında idi. Her ikisi de reddedildi 
ama, şimdi görüyorum ki, duyduğum yanlış değilse, 
bu, o reddettiğiniz maddeleri, reddettiklerinizi tekrar 
geri almak suretiyle, bütün belediyelere bu % 50 
Boğaz Köprüsünden geçmeden mütevellit alınacak 
paraların verilmesi doğrultusunda bir çalışma içeri
sinde olduğunuzu duydum. Demek ki, bunun mana
sı şu oluyor : Sizler dahi bu kanunun müzakeresi sı
rasında gerekli inceleme yapma imkânına sahip ola
mamışsınız veya bazı arkadaşlarınızın gönlünü hoş 
etmek için bu yola sapacaksınız. 

Ben şurada şunu söylüyorum, şayet birkaç sene 
iktidarda kaiacaksanız, kalabiilecekseniz, bu birkaç 
sene içerisinde yalnız bugün size Meclisten gelen bas
kıları, yarın seçim bölgelerinize gittiğinizde belediye 
hudutları dahilinde oturan vatandaşlarımızdan duya
cak, çok büyük bir baskıya uğrayacaksınız; bugün 
burada bütün zorlamalarla çıkarmaya uğraştığınız 

bu kanunu tekrar buraya getireceksiniz ve şimdi çı
kardığınız kanunun maddelerini teker teker iptal ede
rek eski haline götürmeye mecbur olacaksınız. 

Neden? Çünkü bu kanun çıkarılırken hiçbir ince
lemeye tabi tutulmamıştır; o kadar tutulmamıştır 
ki - hesabını hep beraber yapabiliriz, teker teker de 
muhakkak yapmışsınızdır - şahsen hesabını yaptım, 
bir gayri menkulün direkt veya endirekt çeşitli yol
lardan - ki bununla da üzerine tuz biber ekmek su
retiyle senelik gelirinin, hangi tip gayri menkul olur
sa olsun - % 94'ünü vergi olarak alıyorsunuz. Buna 
dayanamazsınız, bu millet buna dayanamaz. 

O bakımdan, bu sözleri söylemekteki maksadım, 
şu anda rücu etmeniz mümkün müdür? Hayır, de
ğildir; kararlısınız, ısrarlısınız, çıkaracaksınız, biliyo
rum; zaten sonuna gelmiş durumda; fakat bunun ıs
tırabını bu millet çekecektir ve muhatabı da muha
lefet partisi, Milliyetçi Hareket Partisi olmayacak
tır; muhatabı sizler olacaksınız ve bizler de seçim 
bölgelerimizde ve yurdun dört bir tarafına gittiğimiz 
zaman, bu şikâyetleri, vatandaşların intikali karşısın
da bu Yüce Meclisteki müzakereleri aynen iletmek 
mecburiyetindeyiz; bunun sevabı da varsa, günahı 
da varsa Cumhuriyet Halk Partili sayın üyelere ait
tir diyeceğimizi peşinen burada söylemek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu geçici madde üzerin
de daha birçok, söylenmesi icap eden hususlar var
dır; ama zamanım doldu; şu anda Başkan, benim 
saatime göre, vaktim, 10 dakikam doldu, Başkan da 
«vaktin tamamlandı», diyecektir; o nedenle, Başka
nın ikazına lüzum kalmadan sözlerime son veriyor 
ve hepinizi hürmetle selamlıyorum. (MHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Göktaş, 

buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Göktaş. 
MSP GRUBU ADINA LÜTFÎ GÖKTAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun son kısmına gelmiş bulunmakta
yız ve şu anda geçici hükümlerini müzakere ediyo
ruz. Bu hükümlere göre, yat, kotra ve her türlü iç
ten ve dıştan takma motorlu tekneleri elinde bulun
duranlar, ilgili belediye ve liman başkanlığına 3 ay 
içerisinde bildirmeleri, bildirimde bulunmak ve ka
yıtlarını yaptırmak, vergi beyannamelerini ise, yine 
aynı süre zarfında ilglili belediyeye vermek zorunda
dırlar; birinci fıkra hükmü. 
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Buradaki 3 aylık süreyi biz az buluyoruz. Öyle 
olabilir ki, 3 aylık sürede bu usuli muameleler yeri
ne getirilmeyebilir ve bu yüzden vatandaşlarımız 
mağdur duruma düşebilir. 

Son fıkrada da aynen, bu süreyi 2 ayla tahdit et
miştir. Bu süre de, yine bu usuli muamelelerin yeri
ne getirilmesi bakımından kısa bir süredir; ancak, 
bu sürelerin her iki halde de, hiç olmazsa bu madde
de, bu, yat ve kotra gibi vasıtaları elinde bulundu
ranlara tebliğ tarihinden itibaren 3 ay veya 2 ay sü
re tanınmış olması daha uygun olurdu kanaatinde
yiz. 

Bu maddelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız ve 
görülüyor ki, bu kanun teklifi artık bitmek üzeredir 
ve iktidar, bu teklifi çıkarmaya kesinlikle kararlıdır. 
Esasen, bu kanun teklifi ile, bugün ülkemizde cidden 
çok mağdur durumda olan birçok belediyelere ge
lir bakımından kaynak getirmek için düşünülmüştür 
ve bu kanun teklifinin tümüne karşı olduğumuzu da 
söylemek istemiyoruz; ancak, kanun teklifinin bir
çok maddelerinde vatandaşlarımızın çekemeyeceği 
tarzda çok yüklü vergiler getirilmiştir; vergilerin ağır
lığı bakımından şikâyetçiyiz; yoksa, elbette ki, be
lediyelere kaynak temin etmesi bakımından birtakım 
vergilerin getirilmesi de uygun olacaktır. 

Esasen, bu kanun teklifini getirmekle, iktidar par
tisi oldukça büyük bir rizikoya girmiştir. Esasen, mu
halefet olarak; iktidar partisine şu bakımdan teşek
kür etmeliyiz; bu kanun teklifi iktidarın belki meza
rı olacaktır ve muhalefete güç katacaktır. 

O bakımdan, teşekkür etmemiz gerekir ve bu ve
sile ile Yüce Meclise saygılar sunarım. (MSP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
Önergeleri evvela geliş sırasına göre okutuyo

rum. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, usul hak
kında bir maruzatım var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Komisyonumuzun bu 
madde, bundan sonraki 2 madde ile ilgili bir rapo
runu takdim etmiş bulunuyoruz. Malumualiniz, bu 
maddeleri geri almıştım ve birleştirerek Başkanlığını
za sunduk. 

Acaba, evvela bu raporumuzun oylanması gerek
mez mi? Birçok önergelerin, eğer raporumuz kabul 
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edilecek olursa, önergelerin işleme konmasının gereği 
kalmayacaktır efendim. 

Onun için, lütfederseniz evvela raporu oylayalım 
efendim; rapor kabul edilirse, önergeleri işleme koy
mak gereksiz olur efendim. 

Sayın Başkanım, önerim şudur efendim: 
Raporumuzu oylamak gerekir. Raporumuz kabul 

edildikten sonra, raporun üzerinde değişiklik teklif
leri olabilir, olduğunu da zannediyorum; o önerge
ler oylandığı takdirde, 3 madde ile ilgili işlem bit
miş olur; benim görüşüm bu. (CHP sıralarından «Ra
por zaten var» sesleri) Evet dağıtıldı, bütün üyelerde 
de var. Onun için, evvela komisyon raporunu oya 
koymak lazım; sonra bu rapor üzerinde önergeler 
varsa, o, rapora önergeleri işleme koymak lazım 
efendim. Rapora ilişkin önergeler olabilir. 

TURAN KOCAL (tstanbul) — Sayın Başkan, 
ne bekliyoruz? 

BAŞKAN — Efendim, komisyonla bir mutabaka
ta varılsın diye onu bekliyoruz. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Ara verin efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, ara vermeyi ben de iste
rim: Sizden daha çok yoruldum ama... 

Efendim önergeleri geliş sırasına göre okutuyo
ruz: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin, Plan Ko

misyonunun yeniden kabul ederek düzenlediği geçici 
maddesindeki fıkraların (A), (B) ve (C) fıkrası ola
rak kabulü ile, bu geçici maddeye aşağıdaki (D) fık
rasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«D) Bu Kanunun yayımından önce kesinleşmiş 
olan imar planları ile imar planı değişikliklerine ait 
değerlenme resmi, bu kanunun yayımından sonra, 
sözü geçen planların uygulanması sırasında alınır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince değerlenme 
resmine tabi olan faaliyetler, ilgili kararların kesin
leşme tarihinde resme tabi tutulmadığı takdirde, bu 
kararların uygulanması nedeniyle uygulanma tarihin
deki artan değeri üzerinden resme tabi tutulur.» 

Ankara Sakarya 
Altan Öymen Hayrettin Uysal 

Gaziantep Hatay 
Celâl Doğan Sabri Öztürk 

Ankara 
Efol Saraçoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici mad

desinin 2 nci fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Amasya 
Mustafa Başoğlu Etem Naci Altunay 

Çorum Çorum 
Mustafa Kemal Biberoğlu Ahmet Çimbek 

'Nevşehir Sakarya 
İbrahim Etem Boz Selâhâttin Gürdrama 

Bursa Erzurum 
Özer Yılmaz; Osman Demirci 

Antalya Ankara 
Galip Kaya İsmail Hakkı Köylüoğlu 

İçel Kocaeli 
Fevzi Arıcı İbrahim Topuz 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Gerekçe : 
Madde metninin birinci fıkrasında yazılı hallerde 

gereğini yerine getirmeyenler hakkında kaçakçılıkla 
ilgili hükümlerin uygulanması son derece hatalıdır. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici mad

desinin fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Amasya Çorum 
Etem Naci Altunay Mustafa Kemal Biberoğlu 

Bursa Çorum 
Özer Yılmaz Ahmet Çimbek 

Sakarya! Nevşehir 
Selâhâttin Gürdrama İbrahim Etem Boz 

Ankara Amasya 
İsmail' Hakkı Köylüoğlu Muhammet Kelleci 

Ankara Antalya 
Mustafa Başoğlu Galip Kaya 

Erzurum Burdur 
Osman Demirci Ahmet Sayın 

Kocaeli İçel 
ibrahim Topuz Fevzi Arıcı 

Eskişehir 
Tsmet Angt 

(Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında 100 lira ile 
10 000 lira arasında para cezası uygulanır. Bu ceza 
yat, kotra ve motorlu teknenin büyüklüğüne göre 
ilgili belediyelerce alınır.) 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge hangi fıkranın 
değişitirileceğine dair bir bilgi getirmediği için bu 
önergeyi işleme koyamıyoruz. 

Önergeleri okumaya devam ediyoruz. 
Gene Sayın Etem Naci Altunay ve Kemal Biber

oğlu ve arkadaşlarının gönderdiği bir önerge var. O 
da, « . . . Tığlı'nın aynı kanuna ek kanun teklifinin 
geçici . . . . maddesinin . . . . fıkrasının kaldırılması 
hakkında...» şeklindedir. Bu da, hiçbir fıkra belirtil
mediği için işleme konulamıyor efendim. 

Efendim, yine aynı mealde bir önerge daha var. 
Teklifin geçici maddesi, evvela «birinci» yazılmış, 
üzeri tekrar çizilmiş «fıkrasının değiştirilmesi» diyor. 

Bunu da işleme koyamıyorum efendim, meali belli 
olmadığı için. 

Efendim, tahmin ediyorum bu önergelerin hepsi 
de bu değiştiri yapılmadan evvel verilmiştir. Bunun 
için bu değiştiri ile katiyen ilgileri olmuyor. Tama
men boş bırakılmıştır. Onun için bu önergeleri işleme 
koyamıyorum. 

Aykırılık sırasına göre işleme koyuyorum. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici mad

desinin 2 nci fıkrasının kaldırılmasını. 
Mustafa Başoğlu ve arkadaşları.» 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Bas/kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Altan Öymen ve arkadaşlarının önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin Plan Komis

yonunun yeniden kabul ederek düzenlediği geçici 
maddesindeki fıkraların (A), (B) ve (C) fıkrası olarak 
kabulü ile, bu geçici maddeye aşağıdaki (D) fıkrası
nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«D) Bu kanunun yayımından önce kesinleşmiş 
olan imar planlan ile imar planı değişikliklerine ait 
değerlenme resmi, bu kanunun yayımından sonra, sö
zü geçen planların uygulanması sırasında alınır. 

Bu kanunun 2 nci maddesi gereğince değerlenme 
resmine tabi olan faaliyetler, ilgili kararların kesin
leşme tarihinde resme tabi tutulmadığı takdirde, bu 
kararların uygulanması nedeniyle uygulanma tarihin
deki artan değeri üzerinden resme tabi tutulur.» 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, bu 
önerge ile değerlenme resminin uygulanmasına işler
lik ve açıklık getiriliyor. Özellikle, kanunun yürürlü
ğe girmesi tarihinden önceki durumlar ve kanunun 
yürürlüğe girdikten sonraki durumlar bakımından, 
ayrı 2 fıkra halinde getirilen düzenleme, demin söy
lediğim açıdan bir işlerlik getireceği için, bu önergeye 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Aynı nedenle biz de 
katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyonun izahatına göre, bu 
önergeye aynı gerekçe ile Hükümet de katılıyor. 

Önergeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler,... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürüdük ve Yürütme : 
Madde 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Yerel Yönetim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Önerge var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 13 ncü mad

desinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Yürürlük : 
Madde 13. — Bu Kanunun; 
A) Yük ve yolcu taşıma ücretlerinden belediye 

payı alınmasına ilişkin 1 nci maddesiyle, 7 nci mad
desinin, yeniden resmin kapsamına alman hizmet iş
letmelerine ilişkin hükümleri ve 12 nci maddesinin 
(C) fıkrası hükmü, yayımını izleyen ikinci ay başında, 

B) 10 ncu maddesinin paralı geçişlerden % 50 
belediye payı alınmasına ilişkin hükmü, 1 . 3 . 1982 
tarihinde, 

C) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer.» 

Ankara İçel 
Altan Öymen Ali Haydar Eyüboğlu 

Hatay 
Sabri Öztürk 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Gaziantep 
Celâl Doğan 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, yük 
ve yolcu taşıma ücretlerinden belediye payı yeni bir 
vergileme getirecektir. Bu vergilemenin uygulanabilir 
hale gelebilmesi için, gerek Yerel Yönetim, gerekse 
Maliye Bakanlığında bir hazırlık süresinin geçmesine 
gerek vardır. (A) fıkrası ve diğer hükümleriyle bir
likte bu önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?., 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, aynı 
gerekçe ile Hükümet de katılmaktadır. 

BAŞKAN — Evdt, Komisyon ve Hükümet oku
nan önergeye katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni t madde önergesi var, onu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin, 282'ye 1 nci 

ek S. Sayısındaki, 13 ncü maddesinden sonra aşağı
daki 14 ncü maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Yürütme : 
Madde 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
Ankara Ankara 

Altan Öymen Yaşar Ceyhan 
Sakarya Yozgat 

Hayrettin Uysal M. Güngör Erdinç 
Konya Konya 

Ahmet Çobanoğlu Hüseyin Kaleli 

BAŞKAN — 'Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, yeni 
bir madde düzenlemesi zaten zorunludur. 14 ncü mad
de olarak «Bakanlar Kurulu yürütür» şeklindeki bu 
önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Yasa düzenlemesinde 
genellikle uygulanan biçimde getirilmiştir. Bu neden
le Hükümet de katılmaktadır Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Evet; Kanun Teklifinin tümü üzerinde lehte Sayın 
Çağlayan Ege, 'buyurun efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

iSayın Ege, İçtüzüğümüze göre kısa konuşma ta
biri vardır, onu ikaz etmiş olayım. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kısa konuşmaya gayret edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Arkadaşlarımızın günlerden beri, sabahın erken 

saatlerine kadar Türkiye'de, Türk halkının, nüfusu
nun % 60'ından fazlasının yaşadığı kentler, belediye
lerle ilgili yasa ile ilgili yaptığı çalışmalara, eski bir 
'belediye başkanı olarak huzurunuzda teşekkür ede
rek sözlerime başlamak istiyorum. 

1580 sayılı Yasa, yani belediyelerin hizmetlerini 
düzenleyen Yasa, bildiğiniz gibi 1930. yılında yürür
lüğe girmiştir; bundan sonra, belediyelerin bugün gö
rüşerek düzenlemeye çalıştığımız 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Yasasıysa, 1948 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Anayasamızın 61 nci maddesi, ülkede yaşayan 
herkesin kudreti nispetinde, geliri nispetinde devlet 
gelirlerine, devlet vergilerine katılmasını emreder. Bu 
düzenleme içerisinde 1930 yılında çıkmış olan eski
miş bir yasa ile yönetilen 'belediyelerimizin, yine 1948 
yılından beri çok eskiyen Gelirler Yasasıyla yönetil
meye çalışılması, sanıyorum Anayasamızın bu ilke
siyle ters düşmektedir. 

Arkadaşlarımız ve Hükümetimiz, vatandaşlarımı
zın düzenli bir yaşam içinde sağlıklı yaşamalarını sağ
lamak üzere bu maddeyi, bu Gelirler Kanununu ge
tirmişlerdir. Geçmişte, (belediyelerimizin daha dü
zenli, daha sağlıklı, daha işler olabilmelerini düzen
lemek, geçmiş yönetimlerin görevi olması gerekirken, 
sözlerimin başında arz etmeye çalıştığım gibi, 61 nci 
maddeye ters geçmiş bir yönetim bata etmiştir. Bu 
yasanın Türkiye'deki belediyelere iyi hizmet olana
ğı sağlayacağını, tümüyle sağlayacağı kanısında de
ğilim. Ancak, geçmişin eksikliklerini ve hatalarını bir 
nebze olsun düzeltecek bir yasadır. 

Yeni çıkarmış olduğumuz 1580 sayılı Yasanın mem
leketimize ve belediyelerimize hayırlı olmasını, uygu
lamadaki aksaklıklarının bu yasama dönemi içeri
sinde, kısa aralıklarla, yönetici arkadaşlarımızın is
tedikleri ve Türk halkının istedikleri doğrultuda Mil-
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let Meclisinden düzeltilerek çıkmasını gönülden arzu 
ediyorum. Artık, belediyelerimiz, bundan önceki dö
nemlerde olduğu gibi, Maliye Bakanlığının kapısın
da bir süre olsun beklemeyecekler'dir; siyasal baskı
lar içerisinde boyunlarını eğerek belediye başkanları
mız, Maliye Bakanlığının önünde, «bana yardım et 
veya İller Bankasından bana lütfen borç ver» deme
yeceklerdir. Bu sıkıntıdan belediye başkanlarımızı kı
sa bir süre içerisinde de olsa, kurtardığı için, Millet 
Meclisindeki parlamenterlere huzurunuzda teşekkür 
etmek istiyorum ve aynı zamanda Hükümete de bu 
derece zor ve geçmiş iktidarların yük getireceği en
dişesiyle halkı kandırarak çıkarmak istemedikleri, bu 
güç olduğunu gördüğümüz yasaya yüreklilikle üstüne 
üstüne gitmek suretiyle Türk halkına hizmet vermek 
üzere huzurlarımıza getirdikleri için Hükümet üye
lerine de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Yeni Belediye Gelirleri Yasasındaki değişiklik 
maddeleri ülkemize hayırlı olsun, mutluluk getirsin 
dileğiyle tümünüze saygılar sunarım efendim. (CHP 
sıralarından, ı«iRravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Aleyhte Sayın İlhan Ersoy, buyurun. 
Sayın Ersoy, Sayın Çağlayan Ege'ye yaptığım 

ikazı zaten biliyorsunuz; kısa olur diye İçtüzükte hü
küm vardır; o bakımdan... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Bu yeni günün sabahına girmek üzere olduğumuz 
bu saatte elbette ki, fazla vaktinizi almak istemeye
cektim ama, bundan evvelki bir kaç maddede ısrarı
nız üzerine ve yorgunluğunuzu gördüğüm için söz al
madığımı takdir buyurursunuz, bir kaç dakika sö
zümü uzatırsam her halde beni mazur göreceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, belediyelerin ge
lirlerini artırmaya ihtiyaç vardır; elbette ki, bir ikti
dar, Belediye Gelirleri Kanunu değişikliği dahil, ken
di felsefesine uygun, programına uygun, kendi görü
şüne uygun bazı teklifleri getirip, burada biran ev
vel kanunlaştırmayı isteyecektir ve elbette ki, geçmiş 
yıllarda çok daha kötü örneklerini verdiğiniz şekilde 
muhalefet de bunları, İçtüzüğün, Anayasanın kendi
ne verdiği yetkiye dayanarak, işine gelmeyen, felse
fesine uymayan maddelerini engellemek için elinden 
gelen her türlü çareyi gösterecektir; bunu gayet tabii 
karşılamak gerekir. 

Görülüyor ki, 10 maddelik bir küçücük Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasını derpiş 
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eden bir kanun teklifi dahi, bir hafta süreyle gece 
gündüz çalışmalarla ancak bu Meclisten çıkarılabildi. 
Niçin böyle oldu? Çünkü, çalışmalarda Komisyon ve 
Bakanlar Kurulu, üzülerek söylüyorum, arzu ettiği
miz ciddiyeti göstermekten uzaktı. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanun teklifi görüşü
lürken, eğer muhalefete mensup milletvekillerinden 
bir arkadaş veya bir kaç arkadaş, çıkar, bir teklifte 
bulunursa, bir önerge getirirse, bunu mutlaka muha
lefetten gelmiştir» diye reddetmek, her halde karıu-
nun selameti bakımından isabetli değildir. 

Yine, bir kanun görüşülürken, maalesef, verilen 
önergelerin kabul edilmeyeceğine dair Plan Komisyo
nunda karar alınmış olmasına rağmen, sırf içtüzüğün 
83 ncü maddesinin işlerliğini ortadan kaldırmak için, 
milletvekillerine önergelerini müdafaa etme fırsatı 
vermemek için daha doğrusu onların konuşma hak
kını bir yerde gasp etmek için, Komisyonun, katıl
maması lazım geldiği önergelere, «katılıyorum» de
mesini .ciddiyetle bağdaştırmak mümkün değildir. 

Elbette ki, aynı önergeleri görüşürken, Hükümet 
adına kürsüyü işgal eden sayın bakanların, «Hükü
met katılıyor» dedikten sonra, Hükümete mensup bü
tün diğer bakanların aleyhte oy kullanmasını da cid
diyetle bağdaştırmak keza mümkün değildir. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Siz olsaydınız ne 
yapardınız? 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Biz olsaydık, bu 
kadar gayri ciddi hareket etmezdik. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Cevap vermeyiniz efendim. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Evet, sordular da 

cevap veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ersoy, cevap vermeyiniz. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Muhterem arka

daşlar, bu bir komedya değil, bu bir dramdır. Önü
müzdeki günlerde, önümüzdeki kanunlar görüşülür
ken, gönül arzu eder ki, Hükümet, bu insicamsız 
manzara arz eden davranışlardan vaz geçer. 

Değerli arkadaşlarım... 
ETEM EKEN (Çorum) — Muhalefet kanadı da 

her 15 dakikada bir yoklama istemekten vaz geçer. 
BAŞKAN — Sayın Eken, şimdi müzakereler ga

yet tatlı bir hava içinde devam etti; lütfen, sonuna 
kadar böyle gitsin, müdahale etmeyin. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu kanunun bazı maddelerinin, Anayasa
mızdaki kesin hükümlere rağmen, vergi tavanlarını 
artırmada Bakanlar Kuruluna yetki vermiş olması 
hususu da göz önüne alınarak : 

Pek çok maddelerin matlabı ile muhtevası arasın
da irtibat kurmak mümkün olamadığından, 

Bazı yerlerde, kanun tekniğine uymayan bazı hü
kümlere yer verilmiş olduğundan, 

Bu hatalı şekliyle çıkarılması halinde, vatanda
şın ödeme gücünün çok üzerinde yeni yeni vergiler 
getireceği için, 

Bu durumu ile memleketin gerçeklerine, milletin 
ihtiyaçlarına aykırı hükümleri ihtiva ettiği için, 

Çiftçisiyle, köylüsüyle, küçük esnafı ile, sanatkâ
rı ile, memuru ile, emeklisi ile, işçisiyle, işçi emekli
siyle, öğretmeniyle, öğrencisiyle, hastasıyla ölüsüyle, 
fakir fukarayı ezecek hükümler ihtiva ettiği için, 

Sadece İstanbul için değil, biraz önce getirilmiş 
olan önerge ile, 1982 yılına yürürlük maddesi erte
lenmiş olmasına rağmen, tekrar tebarüz ettirmek is
terim ki, sadece İstanbul için değil, bütün Türkiye 
ve yüce milletimiz için yapılmış bulunan; bir derenin 
iki yakasını birleştirmek için değil, iki kıtayı biribiri-
ne birleştirmek için yapılmış bulunan; şerefli Türk 
tarihinin ve ecdadımızın, kıtalar fethetmiş ecdadı
mızın abidesi yerine sayılacak olan, bugünkü iktida
rın ve aynı zamanda aynı kısır görüşü paylaşan bir
takım kuruluşların bütün muhalefetlerine rağmen, 
Adalet Partisi iktidarı tarafından yüce milletimize ka
zandırılmış, son asrın muhteşem hizmet abidelerin
den biri olması lazım gelen Boğaz Köprüsünün geçiş 
ücretlerine, hiç de küçümsenmeyecek bir vergi ta
hakkuk ettirilmesine ve fakir fukaranın bundan za
rar görmesine sebebiyet verilmesini mümkün kıldığı 
için, 

Bu yetmiyormuş gibi, kısa zamanda milyarları 
bulacak olan bu munzam vergi gelirlerinin tamamı
nın, köprünün yaptırma maksadına tamamen aykırı 
olarak ve fakir Türk köyl'üsünıün cebinden alarak 
istanbul Belediyesin© hediye edilmesini hükme bağ
layan; bütün tekliflerimize ve uyarılarımıza rağmen, 
çoğu geri kalmış 1 700'den fazla belediyemizi bu ge
lirden ve bu beldelerin fakir halkını hizmet imkânın
dan mahrum bıraktığı için, 

Bu kanun teklifine, vicdanımın sesine uyarak 
müspet oy kullanamayacağımı Yüce Heyetinize arz 
eder, grup kararlarına rağmen vicdanlarının sesini 
dinleyecek arkadaşlarımın benimle beralber fakir fu
karanın yanında olacaklarını, müspet oy kullanma
yacaklarını umut ederek saygılar sunarım. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Ersoy. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, kanuna bağlı cetveller var. 
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BAŞKAN — Efendim, teklifin tümü açık oyla
maya tabidir; kanun teklifinin tümünü bağlı cetvel-
1 eriyle birlikte açık oylarınıza sunacağım. 

Açıik oylamanın ad o'kunmak suretiyle ret, kabul 
veya çekirtser şeklinde yapılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ad okunmak suretiyle oylama yapılacaktır. 
(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına 
ilişkin kanun teklifi, Sıra Sayısı 282. 

Oy sayısı : 225 oya iştiraık. 
Başkan 1 
Toplam : 226 
Kabul : 224 
Ret : 1 
Baş'kanı'ı «oy kullanamadı», «çekinser» olarak 

kabul ediyoruz; 226 mevcuttan 224'ü kabul, l'i ret. 
Bu şökilde Meclisim izce kanun kabul edilmiştir. 
(CHP sıralarından ayalkta «Bravo» sesleri, alkışlar) 

YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, Hükümet adına söz 
işitiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun ©fendim. 
YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başlcan, değerli arkadaşla
rım;! 

Birkaç günden geri insanüstü bir gayret göstere
rek, yerel yönetimleri büyük bir güce kavuşturdu
nuz. Başta, günün yöneticisi Sayın Başkanımız olmak 
üzere hepinize, yerel yönetimlerin, güçlü yerel yön'e-
timlerin geleceği için saygı ve şükranlarımı sunmak 
isterim. 

Kısaca, bu yasa ile yerel yönetimlere, belediyeye 
1978 yılı içerisinde tüm kamu eliyle aktarılmış olan 

kaynaklardan daha büyük bir kaynağı bağışlamış 
bulunuyorsunuz. Önümüzdeki bütçe yılı uygulama
mızda, yani 1979 yılı bütçesi içerisinde yerel yöne
timler, Hazineden 21,5 milyar liralık bir kaynağa., 
bugün armağan ettiğiniz 15 milyar liraya yakın ikin
ci bir öz kaynağa kavuşmuş olacaklardır. 

Bu yasayla yapmış olduğumuz, yeni bir yük ge
tirme değil, kent halkından aldığını gene kent halkına 
veren bir yasayla aslında bir imece uygulaması yap
mış olacaksınız yüce kararlarınız ile. 

Bugün, «Bu yasayla yük geldi» diyenlere, kısaca 
şunu arz etmek isterim: 

Anayasa Mahkemesinin geçmişte iptal ettiği harç 
ve resimleri günün koşullarına uygun olaralk getirdi
niz. Para değerinin düşüşü nedeniyle komik rakamlar
da görünen, 5'le 10 kuruşlarla ifade ediileln tarifeleri 
günün koşullarına uygun olaralk düzenlediniz. Nispi 
tarifelerde hiçbir değişiklik yapmadınız. Bütün buna 
karşın, yerel yönetimleri kendi kaynaklarına kavuş
turmakla, yarının insanlarına, kentte yaşayan insan
larına daha bir temiz şehir, ışıkları yanan, çukurları 
doldurulmuş bir şebir topluluğu hediye ettiniz. 

Bu üstün gayretleri dolayısıyla, yerel yönetimler, 
belediyeler ve Türk beldeciliği size şükran ve saygı
larını sunaca'ktır. 

Onlar adına sizleri selamlıyorum arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından alkılar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan. 
Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması 

konusundaki görüşmeleri yapmak ve kanun tasarı ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek için 12.2.1979 Pazartesi 
günü, bugün saat 15,00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 0)6,31 
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1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 

ADANA 
1 Mdumeitı Can 
1 Hasan Cerit 

Melih Kemal Küçüktepe-
1 pınar 
1 Muslihittin Yılmaz Mete 
1 ismail Hakkı Öztorun 
1 Nedim Tarhan 
1 Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
1 Kemal Tabak 

1 AFYONKARAHtSAR 
1 İsmail Akın 
1 Hasan Akkuş 
1 Güneş Öngüt 
1 M-eitio Tan 
1 AĞRI 
1 Rıza Polat 
1 AMASYA 
1 Erol Çevikçe 
1 Vehbi Meşhur 
1 ANKARA 
1 Bekir Adıbelli 
1 Orhan Alp 
1 Alişan Canpolat 
1 Yaşar Ceyhan 
1 A. îsmet Çanakçı 
1 Kenan Durukan 
1 A. Hayri Elçioğlu 
1 H. Semih Eryıldız 
1 Kemal Kayacan 
1 Mustafa Kılıç 
1 Teoman Köprülüler 
1 Abdurrahman Oğultürk 
1 Selâhattin öcal 

M. Meclisi B : 49 

Sayılı Belediye Gel'rleıi 

11 . 2 . 1979 O : 2 

Kanununda Değ'şlktik Yapılmasına t i lkin Kanun 1 
Teklifinin 11 nci Maddesine Verilen Oyların Sonucu 

Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 292 

Kaıbuİ edenler : 221 
Reddedenler : 

Çekimserler : 

Geçersiz oylar : 

71 

— 

— 

Oya katılmayanlar : 154 

Açtk üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Denüz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 

A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

— 52 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahatüin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbri Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

9 — 

(Kabul edilmiştir.) 1 

GİRESUN 1 
Mustafa Kemal Çilesiz 1 
Hasan Vamık Tekin 1 

GÜMÜŞHANE 1 
Erol Tuncer 1 

HAKKÂRİ 1 
Ahmet Zeydan 1 

HATAY 1 
Haydar Demirtaş 1 
Öner Miski 1 
Mevlüt Önal 1 
Sabri Öztürk 1 
Malik Yılman 1 

İSPARTA 1 
Hüseyin Şükrü Özsüt 1 

İÇEL 1 
Ali Haydar Eyüboğlu 1 
Y. Ziya Ural 1 
Süleyman Şimşek 1 
Veli Yıldız 1 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 1 
Ayhan Altuğ 1 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 1 
Hikmet Çetin 1 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
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Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

K AHRAMANM AR AŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
ismet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi îlhan 
Sabrı Tığlı 

ADANA 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHISAR 

Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Faruk Süikan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamettin Çoban 

MALATYA 
Lültf i Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaıslan 
Ali Kırca 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zöki Karagözlü 
Erkin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Metün Musaoğhı 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılımaz Cemal Bor 
Burhan Eeemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşt 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
İlyas Kılıç 
İ. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Aikjoivia 
Azimet Köylüoğlu 

(Reddedenler) 

AMASYA 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cine! 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Saibri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Sejâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Ceimıal KfüMihl* 
Özer Yılmaz 
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ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Ak ay 
İrfan Binay 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bifoeroğlu 
Mehmet Irmak 

ERZURUM 

Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Ahmfât Hamidli ÇeteNI (!.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Fikri Pehlivanlı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz (İ.) 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Ceyhun 
Turan Kocal 
KAHRAMAN M AR AŞ 

Halit Evliya 
Hasan Seyithanoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Caviit Erdem ir 
AH İrfan Haznedar 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Sümer Oral 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yüceî 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Ali Ak 
Ramazan Çalışkan 

Selahattin Gürdrama 
ı 

Güngör Hun 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Nihan İlgün 

TOKAT 
Faruk Demirtola 

İSTANBUL 

Sadettin Bilgiç 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Doğan Onur 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı (İ.) 

İZMİR 

Talât Asal 
Adıl Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Yusuf Özbaş 
Mehmet Şerefoğlu 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Ali Nihat Karol 

KOCAELİ 
İbrahim Topuz 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

(Oya Katıh 

| BİNGÖL 
\ Mehmet Sait Göker 
! BİTLİS 
1 Abidin İnan Gaydalı 
i Muhyettin Mutlu 
j BOLU 
[ Avnt Akyol 

Ahmet Çakmak 
BURSA 

Yılmaz Ergenekon 
Kasım Önadım 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimbek 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

MARDİN 
Abdüıl'kadir Timurağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
Sadi Somuncuoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Lütfi Göktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 

nayanlar) 
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KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
A'bdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
İsmail Hilmi Dura 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhani Feyziioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 

Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kufbilaıy İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Aydın Menderes 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şenıtürk 

MANİSA 
Önol Sakar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Ha'ltil- Yurtseven 

MARDİN 
Feh'im Adak 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Zeyyat Mandafoci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem B02 

ORDU 
HaMdti Mağden (İ. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Tuncay Mataracı (B.) 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zek< Çeliıker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürtmz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

(Açık Üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
Manjisa 
Muğla 

1 
1 
1 
i 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Mujsliıh Görıenıtaş (!B§ık. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuait Eyüfaoğlu ('Bşk.V.) 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Cahit Kajrajcaış (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızıhşık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

»-••« 
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1948 Gün ve 5237 Sayılı Beîediye Gelirleri Kanununda Değişiktik Yapılmasına İl.şkin Kanun 
Teklifinin 12 nci MaddesC^e Verilen Oylann Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKAR AHİ SAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öcal 
Altan Öymen 

Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 2 

Reddedenler : 
Çakinsefler : 

Geçersiz oy : 

19 

30 

— 

Oya katılmayanlar : 197 

Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Erol Saraçoğlu 1 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Denllz BaykaJ 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
SaduUah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karabörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaf 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmert Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Sabrli Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septiioğiu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 

| Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ N~ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
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Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz özyalçm 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Rrtuğrul Yolsal 

İZMÎR 

Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
ismet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 
Hasan Aksay 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet özutku 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 
Mustafa Başoğlu 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gunduz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 

Hüseyin Kaleli 
Faruk Siîkan 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Nizatmettin Çoban 

MALATYA 
Lüıtfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şantâkık 

MANİSA 

Hasan Ali Dağlı 
Zefci Kaıragözdü 
Erifckı Topkaya 
Hasan Zengin 

(Redde 

ANTALYA 
Galip Kaya 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Cemal Külahlı 

ÇANAKKALE 
İrfan B'inay 

MARDİN 
Metin Musaoğlu 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Sami Göikmem 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Burhan Ecamiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Erfcuğrul Günay 
Günay Yalın 

RlZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 

SAMSUN ' 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
Ilyas Kılıç 
1. -Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SlNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
EVmer Akoiva 
Azimet Köylüoğlu 

denler) 

| ÇORUM 
Ahmet Çirnlbek 

| DİYARBAKIR 
< Abdüllaitif Ensarioğlu 
İ ERZURUM 

Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
; İsmet Angı 

İSPARTA 
i Yusuf Uysal 

Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 

x~i\\.\J/.. V d i l l i O U J y i l l C / . 

Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sa!bri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
ismail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 

İSTANBUL L*J X. - f » n MJ \-s i~ı 

Sabit Osman Avcı 
Ekrem Ceyhun 
Turan Kocal 

KONYA 
İhsan Kaıbadayı 
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KÜTAHYA 
Hüısepn Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Ali irfan Haznedar 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHtSAR 
Ali thsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Ahmieit Haımdi Çelebi (t.) 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
îhsan Karaçam 
Kemal Kayacan 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 

SAKARYA 
Selâhattin Gürdrama 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 

TRABZON 
Lütfi Göktaş 

(Oya Katılmayanlar) 

Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yıkmaz (İ.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
AM Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadını 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bi'beroğlu 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
Musıtafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 

Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin încioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Y. Ziya Ural 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 

Numan Uzun 
C6M Yardımcı (i.) 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan (İ.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 

m^ v.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sanoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
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M. Kubilay İmer 
Necatıi Kalaycıoğlu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abktm 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ömol Şaikar 
Faiik Türün 
Yahya Uslu 
Halil Yuntseven 

MARDİN 
Fehim Ada'k 
Şerafetıtii» Elçi (fi.) 
Abdilkadir Timurağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Bulidanlı 
Zeyyat Manda'liinci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
H. Avni Kavunmaoıoğiu 
Sadi Somuncuoğlu 

ORDU 
Haımıdıi M ağdan (i. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Tuncay Mataracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
İ. Etem Ezgü 

j Nafiz Kurt 
i Hüseyin Özalp 

S. Orhan Uluçay 
SİİRT 

| Zeki Çei'iker (İ.Ü.) 
l Abdülkadir Kaya 
[ Abdülkerim Zilan 
| SİVAS 

Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 

(Açık üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslin Görenltaş ('Bşk.V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ö. Lütfü ErzurumluoğJu 
Ali Fuaıt Eyüboğlu (Bşk.V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Cahit Kaırakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 
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1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunumda Değişiklik Yanılmasına tL'şkin Kanun 
Teklifinin Tümüne Yerilen Oylarm Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHÎSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Meta; Tam 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kıkç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 

Üye sayısı : A tfÛ 

Oy verenler : 225 

Kabul edenler : 224 

Reddedenler : 

Çekimserler : 

Geçersiiz! Oylar : 

1 

— 

— 
Oya katılmayanlar : 221 

Acık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKEStR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karaibörklü 

BURDUR 
Cemali Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahatfiin Katrakoç 

EDİRNE 
Süleyman Saibrii Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğîu 
Osman Kaya 
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Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel- Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa öztin 
Akın Sirnav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
tsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sa'bri Tığlı 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELt 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüiseyıin Kalelıi 
Faruk Sülkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamettin Çobanı 

MALATYA 
Lültfi Doğan 
Turam Fıırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şeintüirtk 

MANİSA 
Hasan AH Dağlı 
Zelki Karagözlü 
Erkin Topkaıya. 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettiin Elçd 

Metin Musaoğluı 
Ahmet Türlk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel1 Ateş 
Memduh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
İlyas Kılıç 
t. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 

(Reddeden) 

ÇANAKKALE 
İrfan Binay 

(Oya Katılmayanlar) 

Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHtSAR 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 

Mikâil Aydemir 

Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cine! 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELt 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Sallih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç-
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan KaraçeMk 

Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 

Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 
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ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Ahmet (Hatmldli Çekibi 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İn kaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü! YAnaız 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Alımet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 

[ Kasım Önadım 
I Özer Yılmaz 
I ÇANAKKALE 
1 Ahmet Nihat Akay 
S ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bîberoğlı 
Ahmet Çimibek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçübaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 

' Mehmet Tahır Şaşmaz 
ERZİNCAN 

Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
ismail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 

Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yard Hinci 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 
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KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mafauuıt Şavfceft Doğanı 
(Bsjk, V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan) Feyzioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkıhnç 
M. Kuibilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalayeıoğlu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir A Mum 
Hüseyin Cavilt Erdemir 
İlhan Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recad Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önoi Sakar 
Faiilk Türün 
Yahya Uslu 
H a i l Yurttseven 

MARDİN 
Fehdm Adalk 
AbdüiÜkadir Timurağaoğlıu 
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MUĞLA 
Ahrniöt Buldanlı 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 

İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlııoğlu 

NİĞDE 
Hüseyîn Çelik 
H. Avnıi Kavuırmacıoğlu 
Sadi Samuncuıoğlu 

ORDU 

Hamdi Mağdan (İ. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RtZE 
İzzet Akçal 
Tuncay Maltaraıcı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 

Mustafa Dağıstanlı 
I. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 

Zeki Çeliker (t. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

(Açık L 

Aydın 
(Edime 
Manlisa 
Muğla 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Gökuş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 

Tyelik) 

1 
.1. 

1 
1 

Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslih Göremtaış (Bşlk.V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyüboğlu 
(Bşk. V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

» • « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1979 Pazar 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Gensoru; önergeleri, 
2. — Içıöüıziiğün 3'8 nci mıaddesin'e g'öre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka

daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/32) 

2. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 
arkadaşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri za
manında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ül
kede can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıy
la Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/33) 

3. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/34) 

4. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kânunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/31) 

5. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesi sahibi ve Yazı İşleri Mü
dürünün «nüfuz suiistimali» suçuna kayıtsız kalarak 
görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89 ncu,. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/39) 

6. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 
9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahala
rının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/40) 

7. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 
9 arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun 
olarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince 
onanan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara 
uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/41) 

8. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; partizan tutum ve davranışları ile devlet 
otoritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket 
ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/42) 

9. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 
arkadaşının; TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine göz 
yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
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önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (11/43) 

10. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
16 arkadaşının; Milli Eğitimimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakam Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca, bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (11/44) 

11. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; nükleer enerji santrallarının kurulmasını 
engelledikleri iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Bayfoal ile Turizm ve Tanıtma Baka
nı Alev Coşkun haklarında Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/45) 

12. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; Türkiye Elektrik Kurumuna yaptığı parti
zan atamalarla enerji üretiminin azalmasına neden 
olduğu iddiasıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Bayfcal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/46) 

13. — Zonguldak Milletvekili Kö'ksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 
yasalara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/47) 

14. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşla
rını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Pla
nına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

15. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 

açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme. (11/36) 

16. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve 
nakilleri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/37) 

17. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarım 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(H/38) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPTLM ASTNA DAİR ÖNGÖ 

R ÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının. Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Gene! 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 



5. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunıarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl 
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yoikluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtü-
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının; MDli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 



21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka- | 
daşınm, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta- ı 
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 10 | 
arkadaşının; içişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma 
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
dasının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9- ar
kadaşının; 4 . 1. 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl- j 
masına ilişkin önergesi. (10/52) | 

ı 29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu-

ı sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Arivin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

2. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. —• Kahramapjrıaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, »Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

I 6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

8. - - Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin içişleri 
Tl?kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevherin, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü som öner
gesi. '6/a n 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'mın,' Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları-

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa 
oğiu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet îrmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet îrmak'ın, 2022 
saydı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

jvlilletvekili Ahmet Buldanh'nııı, 
Mayıs gösterilerine ilişkin Baş-

20. — Muğla 
DÎSK'in yapacağı 1 

22. — Diyarbakıf 
in, Dünya Bankası 

bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130J) (*) 

Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
Başkam Mc. Namara'nın ziyare

tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 
23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 

in, Türkiye Elektrorrjekanik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Hakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (p/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kosoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın. 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözSü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Barba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'riun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. :— Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Ta'bii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in, 
Ereğli Kömürleri işletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri- Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet îrmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi. (6/79) 
37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba

demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Haıay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet îrmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının öz*l koruyucu olarak 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü sona öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id-, 
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
goru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi. f6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
»özlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili İ. Hilmi Uura'nm, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'm, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 



ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela-
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
l . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
ttalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 



93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, | 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na- i 
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) ı 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanımn öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) I 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un» j 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) j 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) I 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. I 
(6/166) <*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) j 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına I 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) I 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) I 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, I 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li I 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so- I 
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, I 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) I 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba- I 
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve I 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127> . I 

107. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top- I 
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme- | 

diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (•) 

108. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

109. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

112. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'm, Cidde 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



121. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (•) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın İstanbul - An
kara uçak yolculuğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/213) (*) 

129. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

130. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

134.—Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, is
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

135. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

136. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

137. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

138. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılaa resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

139. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

140. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

142. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) • 

143. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

144. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

145. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

146. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

147. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so-
rüya çevrilmiştir. 



148. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski 'Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

149. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

150. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

151. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

152. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

154. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

155. — Nevşehir Milletvekili ibrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

157. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

158. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

159. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 

X I . — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
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kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı' 
nın, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan Komisyo
nu raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma 
tarihi : 6.2.1979) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili î. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Hâkim, Savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri. Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sfr/ıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlaı ina ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161. 2/121. 2/314. 2/502. 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

3. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

X 4. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştlirilme-
sine Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6.1978) 

6. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

7. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
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raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 

X 8. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1978) 

9. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay) 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan 
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2 ,1978) 

10. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emıne'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de h <yıüı Hacıbeku 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da 
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

12. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke 
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

13. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum 
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme 
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo 
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi 
14.2.1978) 

14. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

15. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen. tc *ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VJ7V) 

| 16. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
mmoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
mici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
\zimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
ı S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

17. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 

J tanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
tM. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

18. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red-

I dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
*e 1374'e-ek) (Dağıtma tarihi : 28 , 2 . 1978) 

19. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

20. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş-

I kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2,1978) 

21. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi-

I nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 

[ (S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 2,1978) 
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22. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

23. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

24. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 453 ve 459 rıcu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

25. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınııın-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

26. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da 
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

27. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S, Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

28. — Milli Savunma eski Bakanı îlhami Sancar' 
tn, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet-
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velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 37Q'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

29. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'in aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
diskin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

30. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi ; 26 . 4 . 1978) 

31. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emökli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

32. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclîs! : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi. S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi ; 26.4.1978) 

33. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

34. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (E/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 
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35. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

36. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'm özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

37. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin İ . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

38. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

39. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

41. — Veli'oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 6 . 1978) 

42. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

43. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

44. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nm özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

45. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı

sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

46. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

47. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı ile Ankara Mil 
letvefkili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 .1978) 

48. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 nci 
maddesinin. 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6.1978) 

49. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

50. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

51. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6.1978) 

52. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27 .6 .1978) 
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53. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

54. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve tçişleri ko 
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 . 1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, tçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — 1 1 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı vt 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

58. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
h'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıikrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 noi maddesinin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

59: — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 1978) . • ' 

X 60. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun'1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 

raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

61. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Kö5öi, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovah'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 62. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 63. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

64. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

65. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'm, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

66. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1 .1979) 

67. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/241) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 2 . 1979) 

68. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile C. Se-
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natosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu : 2/138) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

69. — Türkiye'de tüketilen sivil akaryakıt ve do
ğal gazların boru hatları ile taşınması, depolanması 
ve dağıtılmasına ait tesislerin ihale esasına dair ka
nun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma 
tarihi : 5.2.1979) 

70. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 sa
yılı tspirto ve ispirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gün
deme alınmıştır.) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

X 71. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 
Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 72. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI nci Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mül
kiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Milli Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 73. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne ilişkin 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair yasa tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 74. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indirimin 
yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin ön
lenmesine ilişkin kanun teklifi ile Konya Milletvekili 
Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-
lu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığh'nın, İstanbul Millet

vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17,2/20,2/32, 2/40, 2/41,2/43, 2/51,2/52,2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/525, 2/543, 
2/585, 2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 2 . 1979) 

75. — Traibaom Mifeiydküli Adil Al'i Cindi ite Zon
guldak MMeüvekıili Gültokim Kızrlrşılk'ım, 15.5.1974 
ıfcaîtüh ve 1803 sayılı Cumhuriyettin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nıci Maıdd'esliniin (B) Bend'imin Değiştirilmesi 
Haklkında Kanun TeÖcîiifıi ve Milli Savunimıa ve Ada
let Komıiısyomlıairı raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280j) 
(Dağütoa tarihi : 8.2.Iİ979) 

76. — Kaı^amıönu Mnî'l'atvek'il'i Sabiri Tığlı ve İs-
tamibul MMetvekii Fdhımıi (Dumakoğlu ile Abdullah 
Tarruba'nın Istamıbukla Metro İnşasunun ve Işletıme-
siınin Fmansmanana Öiışikin Kanun Tekffi. (2/216) 
•(IçtüzJiiğlün 38 nci maddesi uyarımda Güadıetme alimi-
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma «anM: 8.2.1979) 

77. — Isteuııbuâ M'üHöUvekiili îsımiail Hıaflofcı Teklime!, 
C. Senatosu Artvin Üyesıi Reoai Kocaman, İstanbul 
Milletvekili Fehmi Oumalıoğhı, İstonbul MlMetvekil'i 
Turan Kocal, Kayseri MMöfcve&il Turhan Feyzi
oğlu ve 5 arkadaşımın; Seç'iımierin Temel Hükümleri 
vo Seçmen Küöa'kîarf Harındaki 26.4.1961 tarih ve 
298 .sayılı Kamuna Bir Geçici Madde Efelenmesine 
Dair Kamum Telkiüfli ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/685) (S. Sayısı : 284) (Dağıitmıa tarihi: 8.2.1979) 



— 16 — 

78. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın ve Yozgat Milletve

kili Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun aynı konudaki 

kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/252, 

2/21, 2/680) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 9.2.1979) 



»*— 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 282'ye 1 nci Ek 
Toplantı : 1 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 Arkadaşının 1.7.1948 
Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri 
Tığlı 'nm Aynı Kanuna Ek Kanun Teklifi ve Plan Komisyonunun, 
İçtüzüğün 89 ncu Maddesi Uyarınca Geri Alman Maddelere 

Dair Raporu. (2 /686, 2 /215) 

Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/686, 2/215 

Karar No. : 53'e 2 nci Ek 
10", 2 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi, 
Komisyonumuzca daha önce görüşülerek 4.3.1979 gün ve 53 numaralı kararı ile Yüksek Başkanlığa sunul
muştu. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 10.2.1979 günlü 47 nci Birleşiminde yapılan müzakerelerin ışığı altında 
yeniden görüşmek üzere verilen önergelerle birlikte içtüzüğün 89 ncu maddesine göre alınan geçici madde 
1, 2, 3 ile 13 ncü yürürlük ve 14 ncü yürütme maddeleri, Komisyonumuzda yeniden incelendi. 

Verilen iki önerge, ayrı ayrı işleme tabi tutuldu. 
Buna göre : 
1. Görüşülmekte olan teklifin geçici 1, 2, 3 ncü maddelerinin içerikleri aynı kalmak suretiyle geçici mad

de olarak tek bir madde halinde düzenlenmesine, 
2. Teklifin yürürlükle ilgili 13, yürütme ile ilgili 14 ncü maddelerinin yürürlük ve yürütme başlığı al

tında tek bir madde olarak 13 ncü madde şeklinde düzenlenmesine karar verildi. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Adana 
M. Kemâl Küçüktepepınar 

Bolu 
Muhalifim 

Müfit Bayraktar 

istanbul 
Metin Tüzün 

Konya 
Yücel Akıncı 

Ordu 
Muhalifim 

Bilâl Taranoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Başkanvekili 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Ankara 
Muhalifim 

M. Kemal Erkovan 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

izmir 
Süleyman Genç 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Çanakkale 
0. Orhan Çaneri 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Trabzon 
Karşıyım 

Düşüncemi Mecliste arz edeceğim 
1. Vecdi Aksakal 
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PLAN KOMİSYONUNCA YENİDEN DÜZENLENEN METİN 

1. 7. 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE — Yat, kotra ve her türlü içten ve dıştan takma motorlu tekneleri elinde bulunduran
lar, ilgili belediye ve liman başkanlığına üç ay içinde bildirimde bulunmak ve kayıtlarını yaptırmak; vergi 
beyannamelerini ise yine aynı süre zarfında ilgili belediyelere vermek zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun kaçakçılığa ilişkin hükümleri uygulanır. 
İlk uygulama yılında, yürürlük tarihinde Emlak Vergisi taksit ayı geçmiş ise, bu taksit ile ilgili döneme ait 

temizleme ve aydınlatma harcı alınmaz. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tabela ve unvan vergisine tabi olacak şekilde bir işyerinde ticari, 

sınai ve mesleki faaliyette bulunmakta olanlar, belediyelerin genel beyan çağrısından itibaren iki ay içinde 
beyanda bulunmak ve mükellefiyetlerini tesis ettirmek zorundadırlar. 

İlk uygulama yılında, yürürlük tarihinde taksit ayı geçmiş ise, bu taksitle ilgili döneme ait tabela ve unvan 
vergisi alınmaz. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Yerel Yönetim bakanları yürütür. 

• —mesto-^-m-n 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 282'ye 1 nci Ek) 


