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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yozgat Üyesi Süleyman E. Ergin; Başkanlık Di
vanının, Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi konusundaki tutumuna dair gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh
san Sabri ÇağlayangiTe, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde yapı
lan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylanması
nın uygun bulunduğuna; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasın
da Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fiji Devleti arasında uygulanmasına 
ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun taşanlarının ikinci ve 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve 
ek protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğu

na dair kanun tasarısının, birinci açık oylaması ya
pıldı; oyların ayrımı sonucuna göre tasarıların kabul 
olunduğu bilririldi. 

NATO Türk Grupu Üyeliğine, Tabiî Üye Suphi 
Gürsoytrak seçildi. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağımsız bir 
yedek üyelik için yapılan seçim sonucunda, adayla
rın seçilmek için gerekli oyu alamadıkları bildirildi. 

AET Karma Parlamento Komisyonunda açık bu
lunan üyelik için yapılan seçim sonucunda, Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

18 . 3 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime 16.15'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Urfa 

Rahmi Erdem Abdulgâni Demirkol 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata

lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara

sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protoko
le» dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/66) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılını Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Abdülgâni Demirkol (Urfa), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, TRT'nin tutu
mu konusunla gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Sayın Hüseyin Öztürk, TRT'nin tutumu hakkında gün
dem dışı konuşma istemiştir. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
AHMET KARAYİĞtT (Afyon Karahisar) — Ça

nakkale filmini beğenmemiştir. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim çok rica 

ediyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 

Çağımızın en büyük ve en etkin haberleşme aracı 
_ olan TRT'nin tarafsızlığı Anayasanın 121 nci maddesin

de ap açık saptanmıştır. «Her türlü radyo ve televizyon 
yayınları tarafsızlık esaslarına öre yapılır.» hükmü ile 
çalışma amacı gösterilmiştir. 

Ayrıca, Anayasamızın 26 nci maddesinin son fıkrası, 
kişilerin ve siyasî partilerin yayın araçlarından fayda
lanmasında âdil olmayı esas kabul etmiştir. Halkın bu 
araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşma
sını ve kamuoyunun serbestçe oluşturulmasını engelle-
meyici kayıtlar getirmiştir. Bu hükümlerle TRT'nin ta
rafsız ve âdil olması zorunlu kılınmıştır. 

Yine TRT Yasasının 2 nci maddesindeki gerçekçi 
olmak, tarafsız yayın yapmak hükümleri de devamlı 
olarak dikkate alınmamakta, çiğnenmektedir. Toplu
ma yarayışlı yayınlar da yapılmamaktadır, son gün
lerde. Aslında hukukun üstünlük ilkesine sırt döne
rek, yasalar çiğnenerek TRT'nin başına getirilen Sa
yın Şaban Karataş, TRT'yi Anayasal tarafsızlıktan 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görşmelere baş
lıyoruz. 

çıkartarak, programların temel yapısı ve felsefesini 
Millî Cephe İktidarının politikası yönünden bir Va
tan Cephesi düdüğü haline getirmektedir. Bu gelişim 
hızla ilerlemektedir. 

Sayın Şaban Karataş'ın TRT'yi ülkeyi yöneten 
Cephe Hükümetinin ve yandaşlarının çıkarları için, 
kullanmasının gayreti yalnız faşist ve komünist sis
temlerde başvurulabilen yöntemlerdir. Bozuk düzen 
içindeki, bozuk TRT düzeni de Cephe düzeni içinde 
yoksulun,güçsüzün aleyhine, Yahya Demirci'lerin le
hine işlemektedir. 

28 Şubat 1976 günü Yahya Demirel'in 2Ct milyon 
vergi iadesi soygunu ile ilgili haberleri gazetelerde 
okuyoruz, gazetelerde çıkıyor; fakat TRT buna bir 
hafta tutuklama kararı veriyor, bu haberi bir hafta 
göremiyoruz. Tutuklama kararı alan 4 kişiden belki 
de en az suçlu olan bir gümrük memuru radyo ve te
levizyonda afişe edilirken, Yahya Demirel ile ilgili tek 
haber radyo ve televizyonda olmuyor, alınmıyor. Bu, 
yalnız Sayın Süleyman Demirel'in, yani Başbakanın 
yeğeni olduğu için yapılıyor. 

Yine, 30 - 40 kişihk bir grubun örf ve âdetleri 
toplantısı gibi ne anlam taşıdığı, kime ne kazandırdığı 
bilinmeyen bir toplantı, radyo ve televizyonda filim-
leriyle verilip afişe edilirken ve geniş çapta anlatılır
ken; öbür tarafta, 13 Mart 1976 günü bazı devrimci 
örgütlerin düzenlediği «Faşizmi kınama» mitingine 
50 binin üzerinde vatandaş iştirak ediyor, toplantı ve 
bu mitinkte memleketin gerçeğini ifade eden sözler 
söyleniyor, sloganlar konuyor ortaya; fakat bundan 
söz edilmiyor ve buna yer verilmiyor. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

_ 223 — 



C. Senatosu B : 47 18 . 3 . 1976 O : 1 

CEMİL KARA (Trabzon) — Gayri meşru idi de 
ondan! 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — İzin alın
mıştır, kanunen meşrudur. 

Aslında, tümüyle geriye dönük, mistik ve statü
kocu bir TRT oluşturmayı amaçlamış bir zihniyet
ten; devrimci güçlerin ve örgütlerin çalışmalarından 
ve gösterilerinden, haberlerinden bahsetmesi TRT için 
mümkün değil. Bunu biliyoruz; ama TRT'nin Yasa 
içindeki yerini düşünerek görevini tarafsız yapması
nı istiyoruz. 

Atatürk'ün Harp Okuluna girişinin yıldönümü 
nedeniyle, öğrencilik hayatında aldığı notiar, Arapça 
yazılar televizyonda tekrar tekrar gösterilerek Arap-
yazısı sevgisi yaratılmaya çalışılırken, öbür tarafta 
Atatürk'ün bilhassa Latin Alfabesini kabul ettikten 
sonra tamamen Türkçeyle yazdığı, hayatiyle ilgili, 
öğrencilik ve okul hayatiyle ilgili o el yazılarını da 
koymalarını, televizyonda göstermelerini isterdik. 

Bu da, Ortaçağa bir dönüşün, eskiye bir dönü
şün, Arapçılığa bir dönüşün radyoda günden güne 

güç kazandığını gösteriyor. 
Günden güne gerçekten şabanlaşan, mobilya 

yolsuzluğu konusunda Yahya Dem'irel'le ilgili yol
suzluk haberini tam bir hafta tutuklama kararı ala
rak vermediğini ve nasıl ve ne denli Demirel parti
zanı olduğunu bu görünüşüyle kanıtlarsak, radyonun 
ve TRT'nin bugün tam bir şabanlaşma devrine gir
diğini de görmüş oluruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, bu ne biçim lâf!... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hatip şabanlaş-
tı da onun için! 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Suçluluğu.. 
BAŞKAN — Bir saniye Sayın Öztürk, bir saniye 

efendim. 
Sayın Öztürk, Çok rica edeceğim, İçtüzüğümüzde

ki konuşma lisanıyle ilgili.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kanım.. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim! 
Hükümlere riayet etmek suretiyle görüşlerimizi 

bildirelim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Adına uy

gun hale çevrildiğini söylüyorum, bir şey demiyo
rum.-

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle 

şapşallaşma! 

BAŞKAN — Bir saniye sayın Ege. 
İçtüzüğümüzdeki hükümleri gözönünde bulundu

ralım, lütfen efendim^ 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Suçluluğu 

yargı organlarınca saptanmamış gençlerle ilgili olay 
ve öldürülmelerini, acayip bir duygu içinde, sanki bir 

i kahramanlık olayı gibi büyüterek tahrik ve teşvik 
edercesine radyodan ve televizyondan vermenin suç 
olduğunu bile bilmeden hareket eden Sayın Şaban 
Karataş hakkında acaba Hükümet ne uyguluyor, ne 
durumdadır, onun için ne düşünüyor? 

Bu şekilde harekette bir sakınca görmeyen Sayın 
Şaban Karataş hakkında gerçekten Hükümetçe bir 
işlem yapılmış mıdır; bilinmesi gerekir bunun! 

TRT'yi tarafsızlıktan sapıtan, gençleri mağdur 
edilen halleriyle göstermekten ötede suçlu gösterme
yi, gerçekleri kamufle etmeyi, bunu kendisine bir mes
lek ve görüş kabul etmiş TRT'nin bu durumuyle il
gili acaba ne düşünüyor Hükümet?... 

Aslında, TRT Genel Müdürlüğü üzerindeki ta
sarrufların tümüyle çok ağır bir olay olarak yasalar
la çakışık hali ortada iken, bir bu kişinin, TRT'nin 
tarafsızlığını zedeleyen tutum ve yayınlarda bulun
ması, Cephe'nin ortak sorumluluğundaki suçluluğa 
katılmaktan daha ötede ne yapıyor acaba?.. 

İsmail Cem'i, hukuksal dayanaklardan yoksun 
partizanca bir girişimle görevinden uzaklaştıracak
sınız.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — TRT'nin 
yayınıyle bunların ne alâkası var!. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Yerine uz
man bir kişi getirilmesini de istemeyeceksiniz. Uzman 
olan birini getirecekken, sanki TRT Kurumu tavuk
çuluk enstitüsü yahutta İsmail Cem'i... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne alâkası 
var bunların! 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — İsmail Cem'i 
uzaklaştırdıktan sonra onun yerine atanan kişilerin 
yaptıkları tüm işlemlerin Danıştay ve Anayasa Mah
kemesince iptal edilmesine rağmen, zorbalıkla bu 
uydu kişileri zorla TRT'yi işgale devam ettireceksi
niz, sonra bir hukuk devletinden rahatlıkla söz ede
bileceksiniz; işte bu da olmaz! 

Hele, bu yetkisiz kişilerin, çağın gelişim ve öl
çüleri içinde işlemesine uygun olarak hareket etmesi 
gereken TRT'nin, tamamen Cepheci İktidarın sanki 
yandaşıymış, onun özel bir organıymış gibi hareket 
etmesine karşıyız. 

224 — 



C. Senatosu B : 47 18 . 3 . 1976 O : 1 

Daha çok, yayınlarıyla toplumun özelliklerini gö
zeterek, yurttaşlarımızın sorunlarına, gereksinmeleri
ne çözümler getirmeyi amaçlaması gerekirken, TRT' 
nin bugünkü tutumu ve partizanca davranışıyle" düş
tüğü hatalar kamuoyunun gözünden kaçmamaktadır. 

TRT Kurumu, Anayasa doğrultusunda, ülkenin 
demokratik, layik, ulusal, sosyal hukuk devleti anla
yışına uygun, insan haklarına saygılı bir toplum ni
teliğine kavuşmasına, ilerlemesine, kalkınmasına, çağ
daş uygarlık düzeyine ulaşmasına etki yapacak ya
yınlarda bulunacağı yerde, gerici, tutucu, köhnemiş 
konuların televizyon ekranlarında görülmeye başla
masını hoş karşılamıyoruz, toplum da hoş karşıla
mıyor. Bunu göreceksiniz. Bu yolda TRT'nin tutumu 
Türkiye halkında büyük bir protestoya sebep olmak
tadır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Toplum 
memnun< 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Yayınların 
Anayasanın 26 ncı maddesi gereği kamuoyu oluştu
rulmasına, yine 121 nci maddesinde de daha çok eği
time, halkı uyandıracak, canlandıracak her türlü ge
lişmeye dayanması gerekirken maalesef bunlar TRT' 
den kaldırılmıştır. Şaban Karataş TRT'sinde*bu ya
yınlar kalmamıştır, gösterilmemektedir. Kültür ve sa
natın çağdaş yönde değerlendirilmesi de programlar
dan çıkarılmıştır. Ekonomik konuladaki kamuoyu 
oluşturan ve aydınlatıcı bilgi veren bilim adamları
nın hazırlığı yayınlar kaldırılmıştır. Halkın çeşitli so
runlarını açıklığa kavuşturan forumlar, sempozyum
lar ve açık oturumlar tarihe karışmıştır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 20 dakika oldu 
sayın Başkan. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Binboğa' 
lar falan hepsi çıktı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bilmediğimiz 
hakikatleri öğrendik. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Daha çok 
şey öğreneceksiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, çok 
rica ediyorum. Sayın Adalı, lütfen efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Yıllardır, çe
şitli sanat ve bilim dalında, programcılıkta uzmanlaş
mış seçkin kişiler, yıllardır emek ve ömür verdik
leri TRT'den uzaklaştırma ve temizleme eylemine uğ
ramışlardır. Bu konularda, adları duyulmadık yeter
siz kişiler, faşist teröristlerle bilhassa etkilenen, on
ların seviyesinde olan kişilerle bu seçkin elemanların 
yeri doldurulmaya çalışılmaktadır. 

30 yıldır çok sesli müziğin gelişmesinde büyük 
emeği olan en büyük sanatçı Faruk Güvenç'in bile gö
revinden alındığını görüyoruz. Hele, gerçekleri hal
kın gözünden, kulağından saklaması suçunu işlemek
teki partizanlık anlayışı maalesef Şaban Karataş so
rumsuzluğunda devam etmektedir; ama ne yazık ki, 
işlediği suçlar bir su yüzüne çıkmış, hiç kimsenin gö
zünden kaçmamaktadır. 

Her gün polislerce yakalanarak sebepsiz yere ka
rakola götürülüp işkence gören gençlerden ve yurt
taşlardan TRT'nin hiç halberi olmamakta, bütün bun
ları biz, aydınlar ve herkes maalesef gazetelerden say
fa sayfa okuyup öğrenmekteyiz. 

Kamuoyunda kamuoyu oluşturulurken özerk bir 
kuruluş gerçekleri ortaya koyması doğru olmaz mı 
ki, biz de gerçekleri öğrenelim. 

17 Mart 1976 günü Millî Güvenlik Kurulunun 
toplantısında Türk * Amerikan ilişkilerinin ele alına
cağım, maalesef basından öğreniyoruz. Yine, bu Millî 
Güvenlik Kurulunda, maalesef Kurul üyesi Kuvvet 
Kumandanlarının katılmayışını ve yazılı mütalaalarının 
alınmasını basından öğreniyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, daha var mı acaba? 
Uzun mu?. Lütfen bitiriniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bitiyor, Sayın 
Başkanım. 

Maalesef görülüyor ki, TRT gerçeklere ineceği 
yerde, tarafsızlığını koruyacağı yerde, hakikatleri söy
leyeceği yerde sağ veya so? basından çeşitli şekilde 
bilgiler alarak kafalarımızı karıştırmakta devam edi
yor. 

Meselâ; bir tayin yapılıyor; Sadettin Elgin ismin
de. Sekiz bin lira brüt maaş veriyoruz, buna; Orta
doğu gazetesinden alıyoruz, uzmanlığı nedir, bilmiyo
ruz; Televizyon Dairesi Başkanlığında uzman olarak 
çalışacak.. 

Türk hafif müziğindeki atılış kırılmıştır. Ortaçağ 
musikisi; yani klasik Türk musikisinin de daha öte
sinde beyinleri uyuşturan, halkımızın % 99,5'inin an
lamadığı ve geniş programlar halinde yer verilen bu 
klasik musikî maalesef radyolardan bu beyinleri uyuş
turmasına devam ettirilmektedir. Halk müziği, halk 
folkloru maalesef milliyetçi geçinen, öyle gözüken 
radyoda yer verilmez hale gelmiştir. Halk şairlerinin 
eserleri, besteleri repertuvarlarından kaldırılmıştır. 

Yine, Ege konusunda Sayın Ecevit'in verdiği de
meci gazetelerden okuyoruz, maalesef TRT'de, o gün 
televizyonda görmüyoruz. 
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Sayın Hasan Esat Işık'ın, «Ege sorununa sahip 
çıkılmıyor» beyanatını maalesef gazetelerden okuyo
ruz, TRT'de Taslamıyoruz. 

TÖB - DER Genel Başkanı Cem/il Çakır, «Faşist
ler Devleti ele geçirmek istiyor. Öğretmen kıyımı ve 
kırımı vardır; şu kadardır.» diyor, açık oturum yapı
yor. Onu da TRT vermiyor. 

Sayın Bülent Ecevitln Kaddafi'nin konuğu ola
rak Libya'ya davet edilmesi gazetelerde baş sayfalar
da yer alıyor; radyoda, televizyonda görmüyoruz. 

Ankara Ziraat Fakültesinin.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vaktiyle alıştı

nız, öksürünce veriyorlardı. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, çok rica ederim efen

dim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 25 dakika oldu 

efendim. 
BAŞKAN — Lütfedin efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ankara Zi

raat Fakültesinde.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir saniye efendim. 
Sayın üyeler; takdir buyurursunuz, İçtüzüğümüz, 

gündem dışı konuşmaları kısıtlama yetkisini Başkan
lık Divanına vermemiştir; ancak, biz bu hususta sa
yın üyelerimizin dikkatlerine sığınıyoruz. İstirham 
ediyorum, gözönünde bulundursunlar gündemleri. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ankara Ti
caret... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
yazılı konuşmalar 20 dakikadan fazla olamaz. İçtü
zük önümüzde.. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzükte gündem dışı ko
nuşmayla ilgili böyle bir hüküm yok. 

Buyurun, Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ankara Zi
raat Fakültesinde büyük baskınlar oluyor. Sayıları 
300 - 400 silahlı komando Site Yurdundan gelip oku
lu basıyorlar ve sınıflarda, koridorlarda bir saate 
yakın çatışma oluyor, 4 - 5 polis buna mani olamı
yor, toplum polisi olaydan bir saat sonra geliyor-, on
dan sonra bu silahlı kişiler polis kordonu altında çıkıp 
gittikten sonra okulda arama yapılıyor, dövülen ve 
orada kalan çocuklar karakola götürülüyor ve bunu 
gazetelerden okuyoruz, tarafsız TRTMen öğrenemiyo
ruz. 

Gerçek böyle midir, değil midir? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İçişleri Bakan

lığından öğren. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ve görüldü
ğü gibi, TRT, Cephe Hükümeti yönünde cepheleşmiş, 
bir zaimanın Vatan Cephesi oluşturmasına doğru 
hızla gitmektedir ve giden insanın da maalesef yerin
de oluşu, Anayasal ve Anayasaya dayanan hukuk il
keleri bakımından, esasları bakımından bu icraatı 
yapmaya müsait değil, elverişli değil, haklı değil. Bu
na rağmen, bunu Hükümetin devam ettirmesi, hatta 
bir yönüyle her tarafta olduğu gibi, Devlet müesse
selerinde maalesef A. P. lii arkadaşlarım da bunda 
yanıldıklarını anlayacaklar, M. H. P.'nin yavaş yavaş 
bir organı haline getirilmekte, Millî Eğitim Bakanlı
ğında olduğu gibi veyahut filan yerde olduğu gibi 
(Burada bunları sıralamaya lüzum görmüyorum) bu
rası da ellerinden çıkmaktadır. Tarafsızlığını kaybet
tiği gibi, memleketin başına büyük tehlikeler getirecek 
bir organ haline konulmaktadır. 

Dileğimiz o ki, TRT'nin her şeyi tarafsız vermesi 
lâzımdır. Biz, gerçekleri basından önce oradan öğ
renmemiz gerekir. 

Böyle taraflılığıyle devam ettiği sürece, TRT'nin 
yayınları karşısında bizim gibi, tüm Türk Ulusunun 
da olduğundan endişeniz olmasın; müziğinin de kar-
şısındadır, takip ettiği sanatın da, Ortaçağ zihniyetinin 
de karşısındadır. Çünkü, Atatürk Devrimleri bu hal
kın zihninde, bu halkın kalbinde, gönlünde, beyninde 
öyle bilinçlenmiştir ki, gün geçtikçe bu zihniyet tü
kenecek; ama o devrimci zihniyet büyüyecek, çığ 
gibi Türkiye'ye hâkim olacak. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
2. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, İçtü

züğün 65 nci maddesine göre demeci. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

satış ma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi konuda sataşma var, efen

dim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Arkadaşımı

zın konuşması baştan aşağı sataşmadır; TRT'nin iş
galinden tutunuz da, Hükümet olarak, parti olarak 
yapmış olduğumuz baskılardan bahsetmek suretiyle 
'bizi hedef alan bir konuşma. 

BAŞKAN — Sayın Ege, biz Başkanlık Divanı 
olarak bu konuşmada bir sataşma tespit edemedik. 
Eğer, Başkanlık Divanının tarafsızlığına itimadınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Salı günü halle
deriz; zabtı sabık hakkında.. 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, çok istirham ediyo
rum. «Salı halletmek» sözünden neyi kastettiğiniz 
açıktır, meydandadır. Bizi bu tutum içinde görmediniz, 
göremezsiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Salı gününden bir kastım yoktur. Zabtı sabık hak
kında söz hakkımız doğar. Onu arz ettim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ege, ısrar ediyorsanız oylayacağım. Israr 

ediyor musunuz? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet, ısrar 

ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, A. P. Grup Başkanı Sayın 
Ege, Sayın Öztürk'ün biraz evvel dinlemiş olduğu
nuz konuşmasında Adalet Partisine sataşma olduğu 
kanaatiyle .cevap için söz istemiştir. Başkanlık Divanı 
sataşma olmadığı kanaatini izhar etmiştir. Saym Ege 
ısrar ettiği için sataşma olup olmadığı hususunu oy
larınıza sunuyorum. Sataşma olduğunu kabul eden 
sayın üyeler lütfen işaret etsinler.. Kabul etmeyenler.. 
Efendim, sataşma olduğu Yüce Genel Kurul tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) 
ile ilgili olan Kanunun çıkarılması için 1963 yılın
da Türkiye Büyük Millet Meclisinde büyük bir gay
ret sarf edilmiştir. Bu gayretin ve bu isteğin varmak 
istediği nokta; radyo ve (ki o zaman daha televiz
yon yayını başlamamıştı memleketimizde) ileride baş
layacak olan televizyon yayınlarının gerçekte tarafsız 
olması, hiç bir tarafı tutmaması, .memleketin âli 
menfaatlerini, milletin istikbalini ve millî bütünlük 
ve beraberliği gerçekleştirecek, pekiştirecek yayınlar 
yapması idi. Yani, herhangi bir şekilde TRT'nin ya
yın organları olan radyo ve televizyonun şu veya bu 
partinin aleti haline getirilmemesi, şu veya bu züm
renin çıkarına hizmet eder durumda olmaması idi. 

Şimdi muhterem arkadaşımızın, TRT'nin başın
daki Genel Müdüründen tutup da, bugün TRT içe
risinde vazife görenleri âdeta bu müesseseyi işgal 
etmiş insanlar olarak göstermesi büyük bir hatadır. 
Bir müessesenin, hele böyle; milletin hatta dünyanın 
gözleri önünde yayın yapan radyo ve televizyonun 
taraflı mı yayın yapıyor, tarafsız mı yayın yapıyor; 
şu partiyi veya bu partiyi, şu şahsı veya bu şahsı tu
tuyor mu, tutmuyor mu şeklinde yapılacak tenkit göz
ler önüne serildiği için herkesin görüp takip ettiği bu 

yayınlar üzerinde konuşurken de, yine objektif olmak, 
tarafsız olmak mecburiyeti vardır. 

Sayın Hatibin burada büyük isnatlarda, hatta yer 
yer ifadesini zait bulduğum küçümseme şeklinde ke
limeler kullanmak suretiyle ortaya koymaya çalıştığı 
gerçekle; yani bugün Türkiye Radyo Televizyonu
nun yapmış olduğu yayınla katiyen mukayese edile
cek ve söylediklerini haklı çıkaracak bir nokta yok. 

Televizyonu ve radyo yayınlarını yakından takip 
edenleriniz görür. Ben sayın üyenin şuraya çıktığı za
man dün akşamki 18 Mart Çanakkale deniz savaş
larının zaferini ortaya koyan çok: güzel bir filmin gös
terilmesinden bir teşekkür edeceğini, daha önce mem
leketimizin % 95 - 96'sını teşkil eden Müslüman 
halkına karşı okutturulan ve Bursa'dan nakledilen 
hakikaten usta, güzel, dinleyen ve seyredenleri vecd 
içine sürükleyen yayını beğeneceğini, memnun ola
cağını, memnun olduğunu ifade edeceğini beklerken, 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
bu nasıl konuşma? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu sataşmaya 
cevap mı yani Sayın Başikan? Sataşmaya cevap vere
cek. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çdk is
tirham ederim müdahale etmeyin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sataşma bu mu? 
Sataşmanın ne olduğunu bilmiyor öyleyse. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, istirham ediyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu mu sataşma? 
BAŞKAN — Efendim, o takdir sizin değildir. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Peki öyleyse. 
BAŞKAN — Çok istirham ediyorum. Ben sizin 

sözünüzü hiç bir noktada kesmedim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kesemezsiniz ki. 

BAŞKAN — Efendim, beyefendi, sayın üye, çok 
rica ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Balkan, 
'benim sözümü kesemezsin. Ben gündem dışı yasa 
içinde konuşuyorum. Aslında bunun konuşması, Sa
yın Hatibin konuşması şu anda, sataşma nereyedir? 
Adalet Partisine ise bu hususta konuşsun. Neyi konu
şuyor şimdi? 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — TRT'yi o savu

namaz. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmekle bir şey 

halledemezsiniz. Bizim konuşmamıza fırsat vermez
seniz hiç bir şey halledemezsiniz. Siz konuşacaksınız, 
biz de konuşacağız. Ben Sayın Hatibe hangi konuda 
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sataşma olduğu hususunda sual tevcih ettim, tashih 
etsinler diye başında sual tevcih ettim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
böyle bir şeye hakkı yok ki. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben söyleme
den niçin konuşuyorsunuz? 

Bana şu cevabı verdiler; «Konuşmanın tümü, baş
tan aşağıya kadar sataşma mahiyetindedir.» Ben tak
dir hakkımı kullandım, beyan ettim, sataşma olma
dığı hususunu açıkladım, Yüce Genel Kurul aksini ka
bul etti. Sayın Öztürk, kendileri birtakım yayınları 
yerineniz karşısında, birtaıkım yayınları da takdir et
meniz gerektiği kanaatini izhar buyuruyorlar. Çok 
istirham ediyorum, karşılıklı toleransla.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Böyle bir şeye 
hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, her cümleye ambargo 
koymak imkânı yoktur. Her cümlede hatibin sözünü 
bölerek yeni münakaşalar açmanın bir faydası yok
tur. Bunlar, görüşmeleri uzatmaktan, gündemdeki 
kanunların çıkmasına mani olmaktan başka bir netice 
doğurmuyor. Çok istirham ediyorum efendim, rica 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Hatip. 

Sayın Ege, sizin Parlamentodaki tecrübenize isti-
neden istirham ediyorum, rica ediyorum, sataşmayla 
ilgili hususlarda ölçülü ve hudutlu olarak ve lütfen 
bu hudutlar içerisinde konuşun. İstirham ediyorum 
beyefendi. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan, yüksek mevkinize derin» saygım vardır. Sizi 
müşkül vaziyette bırakmak aklımın kenarından geç
mez; ama Sayın Hatip ifade tarzlarına biraz dikkat 
etse çok daha iyi olacak. Bir kişiye «Bu» diye hitap 
etmek biraz şu müesseseye yakışmaz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tashih ettim 
Sayın Başkan, tashih ettim. 

BAŞKAN — Evet efendim. O tashih edildi. Gay
ri ihtiyarî söylenmiş, açıktır efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben 
kendilerine daima saygılı olmaya çalışmışımdır. En 
azından kendilerinden onu beklemek gerekir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım.; 
Sayın Hatip buraya geldiklerinde Atatürk ile il

gili bir yayından bahsetmediler mi ve demediler mi 
ki, «Atatürk'ün Harp Okuluna girişi münasebetiyle 
yapılan yayın.. Hakikatten seyredenleriniz, ben dik
katle sonuna kadar takip ettim, seyrettim, vardır, 
maksatlı yapılmıştır.»? 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yanlış ifade edi
yor. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Çok is
tirham ediyorum, vicdanlarınıza hitap ediyorum, han
gi üye Büyük Atatürk'ün Harp Okuluna girişiyle il
gili yayını başından sonuna kadar dikkatle takip et
mişlerse, hele Harp Tarihiyle ilgili.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yanlış ifade edi
yor. Söz istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — ..„ Bir 
albayın Atatürk'ün çeşitli okullarda almış olduğu not
lan, Atatürk'ün kendisine ait bazı belgeleri, elbette 
bugünkü harflerle yazılı değil onlar. Onlar, Harf İn
kılâbından önce yapılmış ve yazılmış metinler olduğu 
için elbette eski Türkçe olacak. Eski Türkçe olarak 
göstermesi, hatta tercüme eder gibi bugünkü dile 
çevirmesinden ne kasdedilebilir yani? Afedersiniz, bu 
durup dururken bir maksat aramaktan gayri bir in
sanın kendi içinde ve düşüncesinde bir rahatsızlık ol
masından ileri bir şey getirmez, insanın aklına muh
terem arkadaşlar. Nasıl olabilir; yani anlayamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege istirham ediyorum, bir 
saniye. 

Siz TRT'nin yayınlarının savunmasını değil de, 
Adalet Partisiyle bu konuşmanın irtifcatlandırılmasını 
yapmak suretiyle Parti açısından, Hükümet açısından 
değil.. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Beyefendi, 
Hükümeti irtica ile suçladı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ege. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Savunma 
değil ki. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. Sayın 
Ege TRT'yi direk olarak savunmak durumunda de
ğildir. Hükümet adına gelen bir sayın üye TRT'yi ra
hatlıkla savunabilir, yapılan konuşmaları cevaplandı
rabilir. Sayın Ege Adalet Partisi Grupu Başkanı oldu
ğuna göre, konuşmacının konuşmalarındaki.. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Hükümeti 
suçladı. 

BAŞKAN — Hükümette başka partiler de var 
efendim. Hükümetin ayrı bir şahsiyeti hü'kmiyesi var
dır, Hükümeti ayrıca temsil eden insanlar vardır, ge
lirler kendilerini memnuniyetle dinleriz. Ancak, Ada
let Partisiyle irtibatlandırmak suretiyle konuşmanızı 
istirham ediyorum Sayın Ege. 

Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 

Başkanım, çok istirham ediyorum, sözlerim, söyle-
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mek istediklerim yanlış anlaşılmasın. Şunu gayet açık. 
ve beliğ olarak ortaya koymak istiyorum ki, benim 
Partim inkılâpçı bir partidir, benim Partim Atatürk 
inkılâplarının tümüne sahip çıkmış bir Partidir, bütün 
tatbikatı da bu yolda olmaktadır. Eğer bugün TRT'de 
Atatürk inkılâplarına aykırı herhangi bir davranış 
olursa, onun karşısına ilk çıkacak olan Adalet Parti
sidir. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bunu, alkışlarınızı almak için yapmıyorum arkadaşlar. 
Siz kendinizde ne derece Atatürkçülüğü kendi nefsi
nizde ve yüreğinizde duymayı hak sayıyorsanız? Mü
saade ediniz de karşınızdakiler de sizin kadar o hak
ka sahip olsun. 

Atatürk'ü şu veya bu konuda senben meselesi 
haline getirmenin çok yersiz, çok manasız olduğunu 
biz bu kürsülerden çok eskilerden beri söyleyip ge
liyor, bunu da tatbik ediyoruz ve herhangi bir şe
kilde «altyapıydı, üst yapıydı» diye kenarından köşe
sinden Atatürk'ü tenkit etmeye de yeltenrniyoruz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — O sizin 
anlayış ölçünüz.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O ilim meselesi. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, kar

şılıklı konuşmayın, çok rica ederim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — O bizim 

anlayış ölçümüz mü, yoksa zatıâlileri gibi profe
sörlerin anlayışı mı? Onu da zaman gösterdi ve gös
terecek. 

UĞUR ALACAKAPLAN (Ankara) — Gösterir, 
gösterir merak etme. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gösterdi. 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Siz resim 

olarak karşılıyorsunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sen re

sim olarak gördün Atatürk'ü, ben yaşadım. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Gerçekleri görse

niz böyle konuşmazsınız. 
BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayın, sa

yın hatibe müdahale etmeyin efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne hakkı var Sa

yın Başkan?. Atatürk'ü savunma ona düşmez. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin ne hakkın 

var be?. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, ben hatibe gerekli uya

rıyı yaptım, çok rica ediyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kanunsuz hare

ketlerinizi mi gösterecek TRT?. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müsaade edin efen

dim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Genel Başkanının 
hareketlerini söyle, 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senin Ge
nel Başkanına sor. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Ege. 
Sayın üyeler; 
Bu şekilde konuşmaya devam.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin ne hakkı

nız var Atatürk'ü savunmaya? 

BAŞKAN — Sayın Unsal, sayın üyeler; 
Bu şekilde konuşmaya devam ettiğiniz takdirde 

Birleşimi kapatmak zorunda kalacağım. İstirham edi
yorum; hatibe müdahale etmeyin, karşılıklı konuşma
lara sebebiyet vermeyin. 

Sayın hatip siz de, istirham ediyorum müdahale
lere kendinizi kaptırmayın, karşılıklı cevap vermeyin, 
İstirham ediyorum, selâmetle yürütelim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin gibi Ata
türk düşmanlarına düşmez. 

BAŞKAN — Sayın Unsal.. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Atatürk 

düşmanı kendinizsiniz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Alıştınız komü

nist propagandalarına TRT'de. Böyle susturacağız 
işte. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Atatürk'e 
verdiğiniz değer belli. 25 sene evvel Çankaya Sırtla
rında yatıyordu heykeli. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) —> Onu ziyarete git 
sen.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan; 

Gürültüler arasında Sayın Unsal bu meselede çok 
çabuk ülstat oldu. «Atatürk düşmanı» falan diye lâf
lar geveliyor. Ben adamın ağzının payını öyle ta
bancayla, silahla, bıçakla vermem; ama fikirle veri
rim. Varsa mücadelesi gelsin, münakaşasını dışarıda 
yapalım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzican) — Düşünseniz buraya 
çıkmazsınız. Varsa bildiğin söyle; sen kendini savun, 
başkalarını savunamazsın. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben bu
rada ne Yahya Demirci'den, ne 20 milyondan bah
sedecek değildim; ama hâlâ aynı şeyi yapıyorsunuz.. 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Çaldıran 
var çaldıran... Sizin Başbakan sebep oldu. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Eğer bu memlekette 20 milyon; sizin böyle çıp
lak ifadesiyle «çalındı» diye ifade ettiğiniz bir 20 mil
yon çalınmışsa, buna yataklık yapan da sizin Genel 
Başkanınızdır. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Siz yapıyorsunuz aynı 
şeyi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) Sayın Başkan, 
gerçeği öğrenelim... 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen sadet içerisinde 
görüşün, çok rica ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok istirham ediyorum, benim (daha öncede 
ifade ettim) saygım vardır ve böyle bir konuşmayı 
arzu etmiyorum, konuşma yaparken üzülüyorum. 
Ancak bu zatı muhteremler yalnız kendilerinin ko
nuşabilecekleri zehabı içerisindeler; cevap alamaya
caklarını sanıyorlar, Bunda fayda yok. 

Eğer sayın hatip buraya çıktığında sadece 
TRT meselesiyle ilgili kalsaydı, ben belki söz alma
yacaktım. ama TRT'yi mevzubahis ederken; ilerici 
güçler, gerici güçler, şunlar bunlar, yok Faruk Gü
venç, bilmem kim... Ben bunların hepsini bilirim, 
tanırım. İlerici gücün, gerici gücün ne olduğunu çok 
şükür buradaki arkadaşlarımız bilirler. Yani, ne 
istiyor muhterem hatip? Her gece televizyon birbi
rinin üstüne yürüyen, birbiriyle dövüşen insanları 
göstersin, millete bu imajı mı versin?.. Böyle bir 
şey mi yaratsın istiyor? Bundan ne fayda umuyor, 
ne getirecek?... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, tekrar tekrar 
istirham ediyorum, lütfen Adalet Partisine yapılan 
vaki sataşmayle ilgili konuşunuz. TRT'nin yavmlarını 
savunmak ayrı bir organın görevidir. Ancak Adalet 
Partisiyle rabıtalandırdığınız hususlarda cevaplayın. 
Bu sizi ikinci defa sadete davet etmiş olmam olu
yor. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Müsaa
denizle, meselâ bakın sayın hatip burada «.'îıigün 
TRT'nin çalışmalarının puanı müspet veya menfi 
yönüyle kimin üzerinde kain-?.. Bir iktidarın üzerin
de kalır, O iktidar kimse, bu müspet veya menf: 
olan puanın gereken cevabını vermekle mükelleftir.» 
diyor. 

Şimdi, gelir de buraya bir hatip, bizim 600 se
nelik musikimizi; orta çağ musikisi, gericiliğin ifa-

{ desi, uyutucu, bilmem ne, diye hakaretamiz sözlerle 
I ifade ederse, ben de iktidar kanadının bir Grup Baş

kanı olarak, şu benim öz musikimin bu şekilde ha
karete lâyık olmadığını ve TRT'den; hem radyo-

I sundan, hem de televizyonundan verilmesinin lüzum-
I lu olduğunu ve Türk musikisinin gerçek musiki ol

duğunu, bunun üzerinde ilim yapmış insanların söz-
I lerini, ilim yapmış otoritelerin ortaya koyduğu 
I eserleri dile getirmek istersem, burada TRT'yi 
I mi müdafaa ediyorum, yoksa bir zihniyeti mi ifade 
I ediyorum? Lütfen bunun takdir buyurulmasını ar-
I kadaşlarımdan istirham ediyorum. 

I BAŞKAN — Biliyorsunuz, gündem dışı görüş-
I melerde müzakere açılmadığı için, yetkililer gelip 

bu fikirleri gayet rahatlıkla burada (TRT'yi temsil 
edenler, Hükümetin bu işle ilgili Bakanı rahatlıkla) 

I bunları savunabilir. Siz sataşmadan bahset-miz sa-
I yın Ege. Sizin bu şekilde konuşmanızı Başkanlık 
I Divanı tensip etmemektedir. Müsaade buyurun, bu 
I şeklide konuşup konuşmayacağınızı; iki defa sadete 

davet ettiğim halde konuşmanıza devam ettiğiniz 
I için. Yüce Genel Kurulun oylarına sunmak zorun-
I dayıma 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir 
I cümle söyleyip ineceğim efendim, müsaade edin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan, idarenize saygım var. İyi bir Başkan olarak 

I idareyi yürütüyorsunuz. Sizi müşkül vaziyette bı
rakmak istemiyorum; ama bir iktidar tümüyle bu-

I rada bir TRT vesile edilerek itham edilmiştir. İk-
I tidarın büyük bir kanadı olarak bize söz hakkı doğ 
I du, bunuda muhterem Senatomuz takdir buyur

dular, oylarıyle bana söz h*\kkı verdiler, siz de 
I konuşma imkânı sağladınız. 

Ben Yüce Senatonun takdirlerini saygıyle kar-
I siliyor, saygıyle onları anıyorum ve sizin de müş-
I kül durumda kalmamanız için sözlerimi burada kesi-
I yor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıraların-
I dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Ep.e 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-

I kan; 
Biraz evvel Sayın İskender Cenap Ege*mn ağzın-

I dan, iyi bir parlamentere, haysiyetli bir inhana ya-
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kısmayacak, çok ağır bir söz çıktı. Aklımda yanlış 
kalmadıysa, «Sayın Ecevit, hırsızlığa yataklık etti.* 
dediler. 

Şimdi sizden rica ediyorum, şu kutsal sayılacak 
kuruma saygınlığını temin etmeniz bakımından, iki 
görevle karşı karşıyasınız : Ya hatibi çağırırsınız, 
külliyen sözünün tamamını ve özür dileyerek geri 
aldırırsınız, yahutta çok aşikâr olan adi suçlamaya 
cevap verme hakkımı kabul edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, konuşmanız z ı asında 
şöyle bir cümle tespit ettim bendeniz Faskamız 
olarak; «Hırsızlık yapılmışsa, sizin Başbakanınız za
manında yapılmştır, yapan kendisidir» şeklinde Bu 
sözünüzün, siz de takdir edersiniz, öyle zannediyo
rum tavzihi gerekecek bir turafı olmalıdır. Bu ko
nuda istirham ediyorum efendim. 

BELİĞ BELER (tzmir) — «Yamlmışsa>- diyor. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen yapmış

san bize ne yahu?.. 
«3AŞKAN — Müsaade edin Sayın Feyyat. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) Sayın arka

daşlarım; 
Değil bir parti liderine, senatör ve milletvekiline; 

sıradan insana karşı büyük saygı duyan bir anlayı
şın insanıyım. Kimseyi töhmet altında bulundur
mak, kimseye isnat ve iftîrada bulunmak karak 
terimle bağdaşmaz. 

Ben şunu ifade etmek istiyorum: Ada'eie inti
kal etmiş bir du*:um vardır Burada TRT meşe 
leşi konuşulurken, gelip de böyle bir meseiî/i san
ki bizim suçumuzmuş, günahımızmış gibi kalkıp 
bize karşı bir silah olarak kullanan arkadşımn üze
rimde yarattığı teessürle vermiş olduğum cevaptır. 
Yoksa, kimseyi ne hırsızlıkla, ne yataklık yapmakla 
itham edecek tabiatta değilim, buna tenezzül edecek 
insan değilim, 

vSaygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Özü» cile-
di mi sayın Başkan?.. (A. P. sıralarından «E*, yeter 
canım artık» şeşleri) 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. Lütfa!^. is
tirham ediyorum... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Hüseyin, b'iyük 
hizmet ettin devrimcilere yani... 

BAŞKAN — tki tane daha gündem dışı söz is
teyen sayın üye vardır. Ancak, görüşmelerin birinci 
kısmındaki gündem dışı konuşmalar çok uzun za

manı almış olduğu için, bu iki sayın üyeye bu 
Birleşimde gündem dışı söz vermek imkânını bula 
mıyoruzn 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Baş
kanım, 5 dakikayı geçmeyecek konuşmam. Bir ko
nuyu Millî Eğitim Bakanına intikal ettireceğim. Çok 
önemli olaylar olmuştur onu arz edeceğim. Müşah
has bir konudur; arz etmek için 5 dakika konuşa
cağım. 5 dakikayı geçerse sözlerimi kesersiniz efen
dim, 

(A. P. sıralarından «Telefonla bildirirsin» sesleri) 
Sizler öğrenin de Grupa götürün. 
BAŞKAN — Saym üyeler, bir dakika efendim, 

karşılıklı konuşmayınız. 
Saym Feyyat, içinde bulunduğumuz; şu anda 

Yüce Senatonun içinde bulunduğu atmosferi ve ge
çen zamanı gözönünde bulundurarak, ben Başkan 
olarak tercih hakkımı bu şekilde kullandım. İstir
ham ediyorum, rica ediyorum... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İtidal unsuru 
olacağım, yatıştıracağım; Senatomun en mülayim 
insanı benim biliyorsunuz bunu, istirham ediyo
rum. 

(A. P. sıralarından «Şimdiden başladın» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, mü

saade ediniz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Talebeler öl

dürülüyor, Van'da ırkçılık yapılıyor. Talebeler öldü
rülüyor, burada herkes uykuda; oysa talebeler öl
dürülüyor... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, bir sani
ye efendim, bir saniye. 

3. — Kütahya Üyesi Ahmet Özmumcû'ya 16 
gün izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/754) 

BAŞKAN — Efendim, bir Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet Öz-

mumcu'nun mazeretine binaen 1 . 3 . 1976 tarihin
den itibaren (16) gün müddetle izinli sayılması hu
susunun Genel Kumla arzı, Başkanlık Divanının 
17 . 3 . 1976 tarihli toplantısında kararlaştırılmış
tır, 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
• Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Rahmi Erdem 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kütahya 
Üyesi Sayın Ahmet Özmumcu'nun 1 . 3 . 1976 ta 
rihinden itibaren (16) gün süreyle izinli sayılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. Mason Locaları hakkında kurulan Senato 
Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonla
rının görev bölümüne dair tezkeresi. (3/753) 

BAŞKAN — Bir komisyonda görev taksimiyle 
ilgili tezkere vardır, bilgilerinize sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 

Özer'in «Mason localarına» dair kurulan Araştırma 
Komisyonumuz, 16 . 3 . 1976 salı günü saat 14.00'te 
toplanarak aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler Ko
misyon Başkanlık Divanına seçilmişlerdir. 

Saygı ile arzolunur. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Hikmet Arslanoğlu 
Başkan : Hikmet Arslanoğlu (Balıkesir) 
Sözcü Ali Oğuz (İstanbul) 
Kâtip : Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma önergesi vardır, şimdi okunacaktır: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlıklı ve uygar bir toplum geleceğini güvence

ye bağlamak zorundadır. 
Çocukların korunması, suça yönelik çocukların, 

gençlerin, sorunlarının, problemlerinin ciddî ölçüler
de çözüm yollarının aranması, çocuklar hakkında 
soruşturma, kovuşturma ve yargılamanın özel usul
lerde yapılması, tutuklu ve hükümlü çocuk ve genç
lerin ceza infazı ve hürriyetlerin kısıtlanmasının 
adil ve sosyal sınırları içinde düzenlenmesi başlı ba
şına bir toplum konusudur. 

/. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Ta
rifenin değişik 1 ne i bölümünün değiştirilmesi; de
ğişik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmsi ve 
79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra-

Anayasamız, ekonomik ve sosyal hayatın insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesini her
kese sağlamayı kural olarak bünyesinde muhkem 
bir nitelikte tespit etmiştir. 

Anayasamız bu genel ilke ile yetinmemiş, Dev
lete ve diğer kamu tüzel kişilere ailenin ananın ve 
çocuğun korunması için gerekli tedbirleri almayı ve 
teşkilâtı kurmayı görev olarak vermiştir. 

Anayasanın bu gereğine uygun olarak uzun va
deli kalkınma planın amaçları içinde çocuk mahke
meleri ve çocukların korunması önemli ölçüde yeral-
mıştır. 

Çocukların korunması, gençlerin ve çocukların 
suça yönelik davranışlarının önlenmesi, kovuştur
ma ve yargılanmaları 'için özel hükümlerle çocuk 
mahkemeleri kuruluşu, cezaların yerine getirilmesi 
konusunda ciddî tedbirlerin alınmadığı ve teşkilâ
tın kurulmadığı acı gerçek olarak karşımızdadır. 
Çocukların kötü ve güç şartlarda tutuklulukların 
sürdürüldüğü, kovuşturma ve yargılamalarında Ana
yasaya aykırı usullerin uygulandığı iddia edilmek
tedir. 

Anayasa ilkelerine toplumun geleceği yönünden 
oluşların niteliğine Yasama Organının eğilme zorun-
luğu vardır. Alınacak tedbirlerin ve kurulacak teş
kilâtın neler olabileceğinin tespiti yönünden de, Ya
sama Organının soruna ilgi duymasını gerektirmek
tedir. Bu nedenlerle İçtüzüğün 133 ve 134 ncü mad
deleri gereğince çocukların korunması, çocuk mah
kemelerinin kurulması, hükümlü çocuk ve gençle
rin problemlerinin tespiti için bir Cumhuriyet Se
natosu Araştırması açılmasını saygiyle arz ederim. 

17 . 3 . 1976 
Kars 

Sırrı Atalay 
BAŞKAN — İçtüzük gereğince gereği yapıla

caktır. 
Sayın üyeler, gündemimizin iki defa görüşülecek 

işler kısmının «Birinci görüşmesi yapılacak işler» bö
lümüne geçiyoruz. 

poru. (M. Meclisi : 1/311; C. Senatosu : 1/402) (S. 
Sayısı : 556) (1) 

(1) 556 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tari
fenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, de
ğişik 86 ncı maddenin sonuna bir ibare eklenmesi 
ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında, Ka
nun tasarısının önemine binaen Genel Kurulda, gün
demdeki bütün işelre takdimen, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki talep 
üzerine leh ve aleyhinde konuşacak sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı, gerekçesiyle birlikte daha ev
vel bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. Kanun ta
sarısının gerekçesinin ve maddelerinin tümünün oku
nup, okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Okunmasını talep edenler... Okunmamasını talep 
edenler... Okunmayacaktır; Yüce Genel Kurulun oy
ları bu şekilde tezahür etmişteir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık mı var Sayın Koca
man?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Ayrı ayrı oyla
nacaktı Sayın Başkan. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu Yü
ce Genel Kurulun oylarına sundum. Bir yanlışlık var
sa buyurun Sayın Kocaman. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Evvelâ öncelik, 
sonra ivedilik hususu ayrı ayrı oylanacaktı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Maddelerin görüşülmesine geçiyo
ruz efendim. 
492 Say ıh Harçlar Kanununa Ekli 6 Sayılı Tarifenin 
Değişik 1 nci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 
86 ncı Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 
79 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 

(6) sayılı tarifenin 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 

değişik 1 nci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

I. — Pasaport Harçları : 
1. — Umuma mahsus münferit ve müşterek pasa

portlar (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil): 
3 ay için olanlar (500 TL.) 
6 ay için olanlar (750 TL.) 
1 yıl için olanlar (1 000 TL.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar (1 500 TL.) 

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

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

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

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

Süre uzatımları için de aynı tutarda harç alınır. 
3. — Tedavi ve öğrenim amaciyle yurt dışına gi

deceklere, san basın kartı hamillerine ve münhasıran 
Kıbrıs'a seyahat edeceklere ait olan pasaportlar: 

3 ay için olanlar (55 TL.) 
6 ay için olanlar (105 TL.) 

1 yıl için olanlar 165 TL.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar (310 TL.) 

Süre uzatımları için de aynı tutarda harç alınır. 

4. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncu 
maddesinin son fıkrası gereğince verilen ve yalnız 
Türkiye'ye dönüş için geçerli olan pasaportlarla aynı 
Kanununun 18 nci maddesinde yazılı olan yabancıla
ra mahsus damgalı pasaportlar (250 TL.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Müs.ade 
edersiniz Komisyondan bir sorum var sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim tarmin olması için müsaa
de buyurun. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, maddenin son fıkrasında «Döviz kurlarında son
radan yapılacak değişiklikler dikkate alınmaz.» 
kaydı var. Bundan, tespit edilen tarifelerin hiçbı/ 
şekilde (döviz nviarı değişse dahi, değişmeyeceği an
lamı doğuyo: nü? . 

BAŞKAN - Efendim, bu huşu? 79 ncu :;••:• adde 
ile ilgili. Oraya sıra geldiğinde... 

7İYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — O mad
deyi okuyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 2 nci madde okun
du ve oylanıp kabul edildi. Şimdi sıra 3 ncü madde
de. Sonra sıra geldiğinde sorarsınız efendim. 

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

Madde 79. — Konsolosluk Harçları ile, Türkiye 
Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 
yaptıkları her türlü işlemler; tarifelerde yazılı harç
ların Merkez Bankasının tespit ve ilân etmiş olduğu 
resmî kurlar üzerinden, mahallî paraya çevrilmesi su
retiyle Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlana
cak cetvellere göre, harca tabi tutulur. Döviz kurla
rında sonradan yapılacak değişiklikler dikkate alın
maz. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususla ilgili soru so
rulmuş idi. Sayın Komisyon buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu hu
susa Komisyonda da temas edildi. Maliye Bakanlı
ğınca verilen izahata göre, yeni bir kur tespit edile
ne kadar, Maliye ve Dışişleri Bakanlığınca tespit ve 
tanzim edilecek cetveller yürüılükte kalacaktır. 
Bu sabit bir kur sistemi getirmemektedir. Bize veri
len izahat budur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Komisyonun bu cevabının maddenin yazılış 
şekline uymadığı kanısındayım. Komisyon raporun
da bunu müphem bıraktığı için açıklama rica et
miştim. Komisyonun cevabı konuya yeteri açıklık 
getirmiyor, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
3 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde bir lehte, bir 

aleyhte söz vermek imkânınız var. Söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ayrıca açık oylaması yapılacak
tır. Küreler evvelâ gezdirilip sonra kürsüye konula
caktır. 

Küreler gezdirilsin. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı Sağlık Kurumlan ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
4.1. 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanım 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanlık tezkeresi ile Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/394) (S. Sayı
sı : 560) (1) 

BAŞKAN — 560 sıra sayılı tasarının gündemdeki 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
siyle ilgili tezkere vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağ

lık Kurumlarıyle Esenleştirme (Rehabilitasyon) Te
sislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 4.1.1961 

(1) 560 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir. 



C. Senatosu B : 47 18 . 3 . 1976 * O : 1 

tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 tarihli ve 
641 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısının, 
Sağlık kurumlarının ve Rehabilitasyon müesseseleri
nin hizmetlerini daha etkili bir biçimde yapabilmele
ri için bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğün
den, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda istemde bulunulmasını da karar altına 
almıştır. 

Adı geçen Kanun tasarısının Genel Kurulda her 
işe takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi tezkeresinin leh ve aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Kanun.tasarısının gündemdeki bütün işlere takdi
men öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Komisyon hazır. Hükümet adına Sayın Bakan bu
radalar. 

Kanun tasarısı daha evelce bastırılıp sayın üyele
re dağıtılmıştır. Bu sebeple gerekçesinin ve maddele
rinin tümünün okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Okunmasını talep edenler... Okun
masını talep etmeyenler... Okunmayacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Raporların 
okunması Tüzük emri, Başkanlık sakim bir yol tutu
yor, tersine tatbikat yapmak için oyluyor. Okunsun 
bu raporlar Tüzük yazıyor. Bari siz yapmayın. 

BAŞKAN — Dikkata alacağız efendim. Başkan
lık Divanı, daima uyarıları dikkata alır inceler. Hata 
varsa düzeltiriz sayın üyeler. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Buyurun Sayın Selâhattin Babür-
oğlu. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Tek maddeli gibi görülen bu yasa üzerinde önem
le durulması gereken hususlar olmasaydı huzurunuza 
gelmeyecektim. Bu yasa çıkarıldıktan sonra, arkadan 

başka bakanlıkların getireceği ve komisyonlarda gö
rüşülen başka yasalar vardır ki, bununla son derece 
yakın ilişkisi vardır. O nedenle bu yasa üzerinde, bu 
yasanın mekaniği üzerinde sizlere maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Son yıllarda sıradan konular (şoföründen, işçisin
den, en üst kademedeki politikacıya kadar; Cumhur
başkanının seçimi, partiler arası kavga, partiler içi 
kavga) söz konusu edilir, ilgilenilirde; vatandaşın doğ
rudan doğruya yaşamı ile ilgili konular (vatandaş da 
dahil olmak üzere) bana göre yeterince söz konusu 
edilip ilgilenilmez. Türkiye'nin son yıllarında böyle
sine bir durum, bir görünüm müşahade ediyorum. 

Bu yasa da ne Hükümetin şevki sırasında, ne de 
(yine bana göre) Meclislerde, komisyonlarda yeterin
ce eleştirilmemiş ve daha ayrıntılarına girilerek ince
lenmemiş bir yasadır; ama bu yasaya oy vermeye 
mecburum. Bu yasa, öyle bir nitelikteki şu anda red
dedildiği takdirde, şimdi arz edeceğim eleştirilerden 
daha fazla mahzuru olacağı için olumlu oy kullana
cağım. 

Hükümetten açık noktalan kapatacak köklü ted
birleri, hele bu konuların yabancısı olmayan tecrübe
li Sayın Bakandan köklü tedbirleri getirmelerini di
leyerek mekanikteki hataları ve atlanmış noktaları 
arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet, Türkiye gerçeklerine uygun olan ge

nel sağlık politikamızın bir anahtarı olan bu yasayı 
geçirirken, genel sağlık politikamızla ilişkin Türkiye 
uzmanlarının Planlamada ve ilgili bakanlıkta hazır
lamış olduğu raporları, önerileri tozlanmaktan kurta
rıp, uygulama masa.sma çekmelidir. Önümüzdeki yasa 
1961 yılında Esenîeştirme konusundaki döner serma
yeyi 75 milyon lira olarak kabul etmiş; daha sonra 
1965 yılında 150 milyon lira... Hükümet yasayı Par
lamentoya gönderdiği zaman 300 milyon lira serma
ye olarak önermiştir. Bu 300 milyon lira sermaye öner
mesi dahi, Hükümetin yeterince uzmanlar kurulun
dan konuyu geçinmemiş olduğunun bir delilidir; ama 
Meclis kanadımız 300 milyon lirayı 700 milyon li
raya çıkarmak suretiyle bir noktayı bir ölçüde düzelte-
bilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yasa Komisyona geldikten sonra, Devlet Plan

lama Teşkilâtına giderek millî gelir deflatörlerini ince
ledim. 1965 yılında 100 Türk liralık işi 1976 yılında 
yapabilmek için (millî gelir deflatörü 4'e yakın) 4 ka
tı para gerekir. Yani, 100 liralık işi 400 Türk lirası 
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ile yapma söz konusu. O halde Hükümet bu yasayı 
derinlemesine inceleyerek getirmiş olsaydı, 150 milyon 
liralık sermayeyi 4'le çarpınız 6CO milyon lira olarak 
getirecekti ve 600 milyon lira olarak getirdiği zaman 
dahi, 1965 yılında Türkiye'de Esenleştirme konusun
da yapılan hizmetin bir benzerini yapabilecekti. Bir
takım yatırımlar yapılmıştır; ama büyüyen iş hacmine, 
büyüyen nüfusa cevap verecek bir sermaye değildir. 
Meclis kanadımız bunu 700 milyon liraya çıkarmak 
suretiyle bir ölçüde aksaklığı gidermiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetler genellikle uzmanların ve Devlet ör

gütünde maaş alarak yetiştirilmiş olan kişilerin söz
lerine ve yaptıkları çalışmalara acele yüzünden değer 
vermezler. Kanun belki 3 gün evvel çıkar; ama öy
lesine aksaklıklar getirir ki, bu aksaklıkların telâfisi 
zor olur. 

Şimdi, bu yasa sade onu da getirmiyor. Bu ya
sanın 1 nci maddesinin son fıkrasında, sermaye ar
tımını Hükümetlere bütçe yılı içerisinde istediği öl
çülerde yapma gibi bir yetki de getiriyor. Ben zan
nediyorum ki, bizim sermaye tekniği ve sermaye ile 
ilgili yasalar arasında, Hükümetlere böylesine bir 
yetki ilk defa bu yasa ile veriliyor. Gözümden kaç
mış yasalar olabilir. 

Şimdi, bu yetki verilmeli mi, verilmemeli mi?.. 
Bütçe Komisyonunda bazı arkadaşlarımız icraya gü
venmenin gerektiğini, icranın hata yapmayacağını 
söylediler. Eğer bu konuyu karikatürize edersek, ar
tık bundan sonra bazı yasaları da çıkarmaya ihtiyaç 
kalmaz. Parlamentonun denetimini sağlayacak olan 
birtakım yasaların hükümete devri gibi bir durumla 
karşı karşıya geliriz ve nitekim Anayasamız kanun 
vetkisindeki kararname çıkarmada dahi, kanun yet
kisindeki kararnameyi tekrar Meclislerde onaylatın 
yor. Bu yasa ile geniş bir yetki Bakanlar Kuruluna 
verilmektedir. Belki bu yasa içerisinde fazla bir mah
zuru görülmeyebilir; ama böyle bir çığırın, açılması 
Türkiye'de özel teşebbüsün ve kamu teşebbüsünün, 
gerçek sahibi olan Meclislerin denetlemesi uzağında, 
dışında birtakım hizmetler yapılmasına yol açılabilir. 
Bu bakımdan mahzurlu görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sadece bu değil, döner sermaye konusunda, Üçün

cü Beş Yıllık Kalkınma Planı burada tartışılırken 
bulunan arkadaşlar hatırlayacaklardır; fonların ve 
döner sermayelerin düzenlenmesi konusunda hükü
metler hazırlıklar yapmışlardı ve Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının 871 ilâ 874 ncü sayfalan arasında 

1954 sayılı tedbirin 15 nci fıkrası; «Döner sermaye 
kuruluşlarının yeniden düzenlenmesini» istemekte
dir; bu, planın önerisidir. Bu planın önerisine üç yıl 
geçmiş olmasına rağmen, benim de içinde bulundu
ğum hükümetler eğilmemişlerdir. Bu Hükümet de 
eğilmemiş; ama kaçanı kovalamak mecburiyetinde
siniz. Onun için bu yasayı şimdi söyleyeceğim se
beplerden dolayı kabul etmeye mecburuz. 

Hatırlarsınız, geçen hafta 23 yıl gecikmiş olan bir 
yasayı onayladık, bir protokolü onayladık. Bu ona 
benzemiyor ama, böyle gecikmelerin Türk kamu
oyunda, Türk kamu maliyesinde ve para politika
sında yaralar açması muhtemeldir ve mümkündür. 
Bu sermaye artımını büyüttünüz birçok kuruluşlara, 
Hükümetin yetkisi içerisinde makro planda birtakım 
sermayeleri artırıyorsunuz; varlığınız olmadan. Bu 
noktalara da gidilebilir. Bu nedenle hükümetlerin 
kurulmuş olan örgütlerden konuları geçirme zorun
lulukları vardır ve geçirilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Döner sermayenin Türkiye harcama politikasında 

ve personel ücretleri politikasında açtığı yaranın en 
önemlileri Orman Genel Müdürlüğündedir. Plan
lamada ve Maliye Bakanlığındaki raporları inceledi
ğiniz zaman bunları görürsünüz ve bir yara da şim
di Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında bu serma
yenin gereklerine uygun kullanılmaması ile açılabile
cektir.. Şimdi Sayın Bakanın belki malumatları yok
tur; bir yasa geliyor arkadan ve bu yasa üniversite
lerle ilgili bir yasa, Mecliste 8 nci madde diye bir 
madde eklendi, o maddeye göre; üniversitelerde öğ
retmenlik yapan, öğretim üyesi olan kişiler, hem iş 
riskini, hem türlü yan ödemeler alacaklar, hem de 
muayenehanelerini dışarda açabilecekler. Yani artık 
üniversitelerde öğretim üyesi olan kişilerin gözleri dı
şarda ve bir ölçüde ticaret anlamına gelen muayene
hanelerde kalacak, bilim yapma görevinden uzaklaşa
caklardır ve bu parayı da buradaki döner sermaye
den ödeyeceğiz. 

Bu yasa çıkmalıdır; fakat Sayın Bakan Parlamen
toda değişikliğe uğrayan ve genel sağlık politikamız
la ilgili sorunları arkadan getirmediği takdirde, Sağ
lık Bakanlığı çerçevesinde de Orman Genel Müdür
lüğünden şikâyet edilen döner sermayeye benzer uy
gulamalar olabilir. Sağlık Bakanlığında böyle uygu-
amalar oldu demiyorum, olabilir, tedbir almak lâ
zımdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Bir kanun mekaniğinde şu noktaya da bakmak 

gerekiyor. Döner sermayenin 2 nci maddesi şöyle di-
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yor : «Döner sermaye, kurumların kârları ile bağış
lardan ve Devlet yardımlarından teşekkül eder. Çe
şitli kaynaklardan elde edilen miktarlarla bütçe yılı 
sonlarında bilançolarla tespit edilecek safî kârlar dö
ner sermaye 1 nci maddedeki miktara baliğ olunca
ya kadar sermayeye eklenir ve fazlası Hazineye irat 
kaydedilir.» 

Şimdi Sayın Bakandan soruyorum; döner sarme-
yede, (Raporun gerekçesi okunsa idi; ya da okuyan 
arkadaşlarım bileceklerdir) 193 sağlık kurumunda 
bloke edilen sermaye 20 753 110 lira, kâr 35 milyon 
küsur lira. Bu maddeye göre; eğer bu yasayı da çı
karmazsanız bu paralar hazineye irat mı kaydedile
cekti? Hazineye irat kaydedilecek idiyse, o zaman bu 
yasa mekaniğinde yine gecikme vardır. Eğer yasa 
çıkmasa idi demekki Hazineye irat kaydedilecekti ve 
bu rakamlar 1972 yılının rakamları olduğuna göre, 
1972 yılından 1976 yılına kadar bunları nasıl tutmuş
sunuz döner sermayede, niçin iade etmemişsiniz ka
nun emrine göre?.. Yani neresinden baksak, Türki
ye'de birtakım aksaklıkların, ta en üst düzeylere ka
dar geldiğini görüyoruz. Bu da, kişilerin ve görevli
lerin bir ölçüde ihmalinden olsa gerek. 

Şimdi bu kadarla da. yetmiyor; bu döner serma
ye mekaniği, 700 milyon lira koyduğunuza göre, 701 
milyon lira kullanamayacaksınız... Öyle midir bu?.. 
Yani hizmet limitiniz 700 milyonda mıdır?.. Kâr sağ
ladığınıza göre, başka kaynaklar bu öz kaynağınıza 
ilâve edilme olanağı varken, yabancı kaynaklan; içer
deki yabancı kaynakları kullanamıyorsanız, hizmeti 
genişletme olanağınız yoktur. O nedenle döner ser
mayenin düzeltilmesini plana bunun için koydular. 
Bu düzeltmeyi getirecek misiniz?.. Tümden döner 
sermaye yasası düzeltilmeyecekse eğer, bu, gene bir 
noktada tıkanacaktır ve tabiî yetkiyi Bakanlar Ku
rulu sadece bu noktada kendisi aldığı için, her sı
kıştığı zaman sermaye artımı gibi bir noktaya gi
decektir ve bu, Parlamentonun gözetimi ve denetimi 
dışında olacaktır. Bu aksaklığı nasıl düzelteceksiniz?.. 

Bütçe tekniği yönünden bir nokta daha var de
ğerli arkadaşlarım. Hani birtakım şeyleri söylemek 
için kürsüye çıkmadım; bunları dile getirmekle hü
kümetlerin; bu Hükümetten sonra gelecek hükümet
lerin aksaklıkları bir an evvel getirmelerini ve Par
lamentonun bu denetimini yapmasını anlatmak için, 
arz etmek için çıktım. Bu yılki Bütçe, 1976 yılı Büt
çesi, döner sermayelerin c/c 15'nin Hazinece bütçeye 
karşılık gösterebileceği ilkesini, hükmünü getirdi. 
Şimdi burada döner sermayeyi Hükümet 5 milyara 
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çıkarsa; (Ekzajere ederek örnek veriyorum, Sayın 
Bakandan da soruyorum takıldığım noktayı) 5 mil
yarın % 15'i 750 milyon lira eder, 750 milyon lirayı 
bütçede giderlere karşılık gösterirseniz ve bu 5 mil
yar lira zamanında toplanmazsa bütçeye sağlıksız bir 
karşılık kaynağı olmaz mı?.. Ve bu 5 milyar lira üze
rinden mi % 15 alınacaktır, yoksa o yılki döner ser
mayenin geliri üzerinden mi alınacaktır? Maliye Ba
kanlığı ilgililerinden gittim sordum, Planlamaya git
tim sordum, diğer Devletin örgütleri ile ilgilendim, 
ilgili arkadaşlardan sordum. Maliye Bakanlığı bu ko
nuda henüz genelgesini çıkarmadığı için, bu da ak
samıştır ve eğer Parlamento denetimini yapmazsa, 
korkarım bürokrasinin masalarında bu genelge de ka
lır ve bu iş seneye yapılmamış olarak karşımıza çıkar. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşla
rım; bütçeye karşılık gösterilebilecek bir kaynağı; 
1 nci maddenin son fıkrası kabul edilirse, hükümetle
rin iradesine bırakıyorsunuz, sermayeyi kendisi artı
rıyor, artık Meclislere gelmiyor... Bu aksaklıkla büt
çe arasında organik bir bağ kurmaktan amacım, kay
nağın sağlıklı olup olmayacağı ve Parlamentonun, de
netimine tabi olan hükümetlerin iradesine fazla şey
ler; Meclisin bir ölçüde yetkisini vermiş olmasını dile 
getirmek için arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Döner sermaye uygulamaları çok da rahat gitme

mektedir. Hastanelerde hasta ile başhekim arasında; 
hepimiz tanık oluyoruz, çok çirkin pazarlıklar yapıl
maktadır. Bu pazarlıklar nasıl oluyor?.. Hasta geliyor, 
yatıyor döner sermayeden bu ameliyat 50O lira mı ol
sun, 6CıO lira mı olsun, 2 bin lira mı olsun; yalvarma
sı veya ricası ya da pazarlığı başhekim ile hasta ara
sında cereyan etmektedir. Bunu düzenleyecek sağlam 
bir yönetmeliği Sayın Bakandan bekliyoruz. Kendile
ri bu konuya yeni eğildiler, eskiden bildikleri bir ko
nudur; ama hastanelerde bu yara işlemektedir ve bu 
döner sermayenin kullanılmasında işlemektedir. 

Bu da yetmez; döner sermayenin Sağlık Bakanlı
ğına bağlı ve ilgili kuruluşlarda kullanılması ile üni
versitelerde kullanılması arasında önemli kopukluk 
vardır değerli arkadaşlarım. Üniversite, eğer Devletin 
verdiği, Hazinenin verdiği para ile bu hizmeti yapı
yorsa kuşkusuz Devletin ve Hükümetin bu doğrultu
daki denetimini kabul etmek zorundadır. Özerklik an
layışını ben bu derece ileriye düşünemiyorum. 

Örnek vereyim : Ankara Doğumevinde 325 lira
ya yapılabilecek bir doğum, örneğin; Hacettepe Has
tanesinde 2 9C0 liraya yapılmaktadır. Bunun ikisinde 
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de Devletin parası ile yapılıyor, ikisinde de döner I 
sermaye ile yapılıyor, iki hastanede de Türk vatan
daşına bakılıyor. Bu tezatı, bu ücret ayrılığını böyle- I 
sine organize bir teşkilâtta da düzenleyemezsek, üni- I 
versitelerle bağ kuramazsak, döner sermayenin yoz- I 
laştırılamayacağım nasıl garanti altına alırız?.. 

Bir başka örnek daha vereyim : Bazı hastnelerde 
ameliyat ücreti 15 CCC liradır. Üniversite hastanesinde 
15 GXt liraya yapılan ameliyat, Sağlık Bakanlığına 
bağlı olan hastanelerde 3 500 yahut 5 000 liraya ya
pılıyor. Kabul edelim ki, üniversitede 15 CG0 liraya 
ameliyat yapılsın; bu ameliyat dışarıda da 15 CCO li
raya yapıldığı için, dışarıda muayenehanesi olan sa
yın profesör, bu ameliyatı hastanede yaptığı zaman 
hastane 15 000 lira alacak; fakat dışarıda da 15 CCO 
lira. O zaman, profesör ameliyatı hastanede asistanına 
yaptırdığı için, bu ücret ayarsızlığı yüzünden; yani 
dışarı piyasasıyle, Devletin kaynağını sağladığı has
tane arasındaki ücret ayarlaması ölçülü biçimde ya
pılmadığı için, vatandaş gidiyor, 15 GOG lira veriyor, 
özel muayenehanede profesöre ameliyat oluyor. İşte, 
hastane - muayenehane ilişkisinin çarpık bir modeli. 
Bunun da önlenmesi gerekmektedir. 

Ben, ayrıntıya girmek istemiyorum. Amerikalı bir 
hekim profesör Türkiye'ye gelmiş, bunları incelerken 
hayretler içerisinde kalmıştır; hatta üniversitelerin bu 
türlü hareketlerini de kınayarak gitmiştir. Sayın Ba
kan, hatırlayacaklar profesörün ismi Hastings'tir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka noktaya da değinmek ihtiyacındayım. 
Sağlık Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, ben bu ko

nuları dile getirmiştim. Amerika gibi ültra zengin bir 
ülkede bile sağlık konulan merkezileştirilrniştir de, 
bizde dağınıktır. Ankara'da kaç yerde göğüs hastalık
ları hastanesi vardır; Ankara'da kaç yerde kalp'hastalık-
larıyle ilgili kalp ameliyatı yapacak yer vardır; da
ğınıktır. Ankara'da kaç yerde sunî böbrek takan yer 
vardır; dağınıktır. Bunları bir arada toplasak, hem 
hekim adedi, hem de bakım yönünden tasarruf sağ
lanabilecektir; (Üstelik döner sermayenin de kulla
nıldığı yerlerdir.) hovardaca dağılmaya ihtiyaç olma
yacaktır. Bu kadar malını dağıtabilen, millî serveti 
bu kadar dağıtabilen bir ülkenin, zaman zaman 10 
milyara yakın bütçe açıklan kavgasını vermesi hak
sız olur. 

îşin bir garip noktası da var. Bütçe Karma Ko
misyonunda Sağlık Bakanlığı Bütçesini görüşürken de 
arz etmiştim; suallerin cevaplarını bekliyorum, aksi 
halde belki Senato araştırması olarak getireceğim 

Atatürk Sanatoryumu konularını huzurunuza. Bu su
nî böbrek takan yerler dört ise, gidiniz bakınız kaçı 
çalışıyor... Kalp ameliyatı yapan o çok pahalı cihaz
ların, aletlerin şu anda kaçı çalışıyor... Çalışmayan 
varsa, o çalışmayan da haklı; çünkü hekim bulamı
yor, dağıtmışız hekimleri. Her hekim kendisine bir 
post yahut kendisine bir yer ayarlamak için üç dört 
yerde kalp ameliyatı, göğüs ameliyatı yapacak ve su
nî böbrek takacak... Birçok dağınıklıklar vardır, bun
ları santralize etmek mümkündür ve zannediyorum 
Sağhk Bakanı da bu konuda beni onaylayacaktır. 
Ben, artık dedikoduya gitmemek için söylemiyorum, 
sunî böbrek takan aletlerin bir olay karşısında çalış
madığına tanık olan arkadaşlarımız vardır. 

Ayrıca, döner sermaye ile ilgili bu kan bankası 
konusunu dile getirmiştim ve Sayın Bakan, Bütçe gö
rüşülürken cevaplarında onaylamışlardı. Şimdi görü
yorum ki, bir kan bankası da yine Ankara Doğume
vi hekimleri tarafından açılmaktadır. Bu, dış piyasa 
ile hastane, hekim ilişkilerinin gerçekten de çok disip
linli ve çok köklü bir tedbirle düzenlenmesi lâzım
dır. Hekimlik gibi yüce bir mesleğin zedelenmesini 
başka türlü kurtarmak mümkün değildir. Tabiî, ka
muoyu ve Parlamento başka meslekler, başka konu
lar üzerinde denetimini, eleştirisini çok yaptıkları için 
ve bana göre hekimlerin aldıkları ücretler, muayene
hanelerin adedi ve işlemesi, hastanelerle organik bağ
lan üzerinde de çok az eleştiri olduğu için, istemeye
rek kendi iradeleri dışında kendi mesleklerini zede
leyecek bazı olgulara gidebilir bu işlem. 

Sayın Bakan, radyolarda ve Komisyonda, bu dö
ner sermaye artışıyle sağlık politikamızı etkileyecek
lerini ve bununla çok önemli noktalara gidebilecekle
rini söylediler. Ben, sadece bu yasa ile bu işin yapı
labileceğine kanî değilim; ama sayın senatörler, biz 
halkın sağlığının en ideal düzeye çıkarılması ve kişi
lerin uzun yaşama hakkının gerçekleştirilmesi doğrul
tusunda yapılacak her öneriyi, her tasarıyı ve her ça
lışmayı içtenlikle destekleriz. Ancak bilinmelidir ki, 
böyle önemli, böyle kapsamlı sorunların, sadece par
ça parça ve birbirleriyle hafıza bağını kaybetmiş ya
salar çıkararak üstesinden gelinemez. Türkiye'de or
talama ömür, komşularımız olan bazı ülkelerin orta
lama ömrünün gerisindedir. Uzun yaşama hakkını 
sağlayacak her türlü çalışmayı onaylarız. 

Türkiye'de ana - çocuk sağlığı problemi, geçmiş-
I teki sıtma ve verem problemi kadar önemli bir nokta

ya gelmiştir. Eczacılar Derneğinin açıklamasını gaze-
1 telerde okuduk; Türkiye'de bir hes'iba göre doğan 

238 — 



C. Senatosu B : 47 18 . 3 s 1976 0 : 1 

çocukların binde 150'si ölmektedir. Hacettepe Hasta- ] 
nesinin yaptığı bir araştırmaya göre, bu binde 135' 
tir; ama İsveç'te bu, binde 9'dur, bazı ileri ülkelerde bu, 
binde 10'dur, binde 10'un altındadır; yani bizde do
ğan çocüklardaki ölüm sayısı diğer ülkelere göre on 
kat daha fazladır. Onun için, döner sermaye kullan
malarında, verem savaşı ve sıtma savaşındaki Türk 
hekimlerinin başarılı organizasyonlarını buraya da yö
neltmelerini bu vesileyle diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sadece bu yetmiyor; ana rahminde ve doğduktan 

sonra kişilerin sağlığına (Doğum planlanabilir, ama 
isteyerek yapılan doğumlarda) bakmanın önemli bir 
tarihî kanıtı var; 16 ncı yüzyıllarda üç kıtaya ayak 
basan babalarımızın kullandıkları zırhları, kılıçları, 
kalkanları gördüğümüz zaman, o dönemdeki Türkle
rin fizik yapılarının ve buna paralel olarak akıl ya
pılarının üç kıta yönetimini de elinde tutabilecek şe
kilde yeterli ölçülere varmış olmasının bir nedenini o 
zamanki sağlık koşullarına ve o zamanki hijiyen ko
şullarına bağlıyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki tasarı, 
o yönden de önem taşır. 

Tabiî, bugün koşan enflasyonun, beslenmeyi çok 
pahalılaştıran ekonomik politikanın vatandaşlarımızın 
beslenmesini güçleştirmesi yönünden oldukça sakın
calı durumlarla karşı karşıya kalmış olmamızı, geli
rin eşit dağılmasını sağlayacak öteki yasalarla önle
mek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ülkede veya bir ülkede bir avuç insanın refa

hı, çoğunluğun hayatı pahasına sağlanıyorsa, o ülke
de veya bu ülkede bir rahatsızlık vardır. Biz, bütün 
bu çalışanların, emek sarfedenlerin ödedikleri prim
ler karşılığında sağlık olanaklarından -yararlanmaları
nı isteriz; ama prim ödemeyen bunun dışındaki kır 
kesiminin sağlık olanaklarından yararlanmalarını ke
senkes isteriz. Bunun için yeterli tedbirlerin Sayın Ba
kan tarafından getirilmesinde yarar vardır; önümüz
deki yasa yetersizdir. 

Köylüleri kapsamına almayan, kır kesimini ihmal 
eden bu tür bütün çalışmalar büyük kentlerde talep 
artmasından başka bir şey sağlamayacaktır. Hekim
lik hizmeti yapıldığı ölçüde talebi artırıcıdır. Bu dö
ner sermaye artımı da üç büyük kentte kullanılacak 
duruma getirilmemelidir. Planlamada gördüm; bunun 
için de, alınacak genel sağlık politikası içinde tedbir
ler vardır. Zaten, 193 üniteye böldüğünüz zaman 700 
milyon lirayı, 360 bin lira gibi bir şey düşüyor. Bu 
sözlerimi; kuşkusuz sadece bu yasa ile ilgili değil, ar

kadan gelecek, Planın öngördüğü ve Planda yer al
mış olan ilkelerin uygulanmasını sağlayacak tedbir
lerin alınmasını önermek için arz etmekteyim. 

Sorun, kaynak tüketen bir mekanizmadan çıkarı
lıp, bir yandan da kaynak yaratan bir mekanizma ha
line getirilmediği takdirde, bu iş kolaylıkla düzeltile
mez ve istenilen amaca kolaylıkla varılamaz. Kuşku
suz partiler arasında program ve felsefe farkı vardır; 
bunun için biz, kooperatifçilik hareketi ile kır kesi
minin organize edilmedikçe ve kırda yönetsel ve ya
sal bazı tedbirler alınmadıkça sağlık tedbirlerinin ta 
kıra kadar Anadolu'yu kapsayacak ölçüde götürüle
bileceğini kabul edememekteyiz. Köy - kent aracılığı 
ile kurulacak sağlık merkezlerini bütün ülkeye yay
madıkça, böyle önemli düzenlemeler yapılmadıkça, 
bütün Türk insanını kapsayan bir köklü sağlık ted
biri alınacağına inanmamaktayız yahutta başka yön
temlerin daha zor olacağını söylemek isteriz. Bu ne
denle, tabiatıyle programlarımız arasında fark vardır; 
ama bu Programı uygulayan Hükümetin de yukarıda 
sıraladığım mekaniğin içinde alacağı tedbirler vardır. 
Bunun için de Türkiye'deki medikal hizmet ihtiyacı
nın ülkenin kaynaklarıyla dengelenmesi ve teknoloji
ye paralel kurularak götürülmesi, yataklı tedavi ku
rumlarının Anadolu yüzeyine yayılması sağlanırken, 
koruyucu hekimlik ve bunun yanında tedavi hekimli
ğine de ilgi gösterilmesini ve Planda yer almış olan 
bin yataklı eğitim hastaneleri, onun yanında Planın 
400 - 600 yataklı olarak belirttiği bölge hastaneleri, 
200 - 300 yataklı Devlet hastaneleri, 100 yataklı sağlık 
merkezleri ve ayrıca 2 500 - 3 000 kişinin olduğu 
yerlerde sağlık evlerinin yapılmasını ve 1982 yılında 
ilçe düzeyine kadar indirilmesini öngören çalışmalar 
vardır. Bu çalışmalar, kuşkusuz sosyalleştirme çalış
maları içerisindedir; bunların bir an evvel harekete 
getirilmesini ve bu çalışmaların tozlu masalardan kur
tarılmasını Hükümetten bu vesile ile dilemekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sosyalleştirme çalışmaları üzerinde döner ser

maye ile ilgili birtakım kuşkular olmuştur. Aslında bu 
şikâyetler, bu sosyalleştirme sisteminden, yapısından 
değil, sosyalleştirme doğrultusundaki uygulamalardan 
dolayıdır. Allah'a şükür ki Devlet Planlama Teşkila
tındaki bazı uzmanlar, bu değişen hükümetler sırasın-

I da sosyalleştirme konusuna çok ciddi sarılmışlardır 
ve sağlık evlerinin Anadolu sathına yayılacak biçim
de yapılmasında direnmişlerdir. Bu, belki bir boş ka
pasite yaratılmasına neden olmuştur; ama böylesine 
bir emrivakiyi Türk toplumuna ve Türk hükümetleri-
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ne mal etmiştir. Bu sosyalleştirmenin yapıdan mı, 
yoksa uygulamadan mı ileri geldiğini kanıtlamak için 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1814 ve 1800 
ncü - tedbirlerinde şunlar var : izmir, Ankara, İstan
bul'u da sosyalleştirme bölgesine sokmuşlardır; ama 
gelen hükümetler; İzmir, Ankara ve İstanbul'un sos
yalleştirme bölgesine sokulmasına rağmen tedbirleri
ni almadıkları için, sosyalleştirme tedbirlerinin yapı
sal hatalardan değil, uygulama hatalarından olup ol
madığını kanıtlayamamışızdır. Biz, sosyalleştirme ted
birlerinden umut bekleyen bir ekibiz. 

Sağlık konularında İngiltere'de uygulanan, Fran
sa'da uygulanan, başka ülkelerde uygulanan bir sürü 
sistemler var. Bu sistemleri ülkemize adapte etmenin 
kolaylığı var. Ben bunlardan bahsetmek istemiyo
rum; yasalar geldiği zaman kuşkusuz üzerinde dura
cağız. Yalnız Sayın Bakan Komisyonda şunu söyle
mişlerdi; doğrusu alkışlanacak bir fikir, ama uygula
ma yönünden zorlukları olacak. «Türkiye'de, varlı
ğı ne olursa olsun, kim hastaneye baş vurursa fakir
lik belgesi istemeksizin, hekimler lüzum gösterirse ya
tarak, göstermezse ayakta tedavisi yapılacaktır.» de
mişlerdi zaten basma da akseden beyanatları vardı. 
Bu, doğrusu teoride alkışlanacak bir konudur. İnşal
lah yozlaştırıknaz. Bunun tedbiri olarak üçüncü sınıf 
yatakların tümünü parasız yapmak suretiyle belki 
bir tedbir alınabilir ama; yoksul, fakir, az gelirli yurt
taşları kapı kapı dolaşmaktan kurtaran bir tedbirdir. 
Fakat bunu bir ölçüye getirmek ve bu ölçü içerisin
de parası olandan para almayı sağlayacak bir sistem 
mevzuubahis. Bir örnek vermek isterim : Ankara'da 
Sağlık Bakanlığının ilgili olduğu hastanelerde süvitli 
lüks odanm geceliği 75 liradır, örneğin; Hacettepe'nin, 
Hacettepe'nin demeyeyim de, Üniversitenin falan ye
rinde 300 liradır yahut 200 liradır. Bu tutarsızlıkları 
düzeltmedikçe Türkiye'de sağlık politikası doğrultu
sunda israfı önlemek mümkün değildir ve böylesine 
açıkgözlerin halkın Önüne geçerek hastaneleri doldur
malarını, Saym Bakanın alacağı yan tedbirlerle önle
mesini kendi tecrübelerinden beklerim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamın bir antipatik kısmına değinerek hu

zurunuzdan ayrılacağım. O antipatik kısmı insan in
celedikçe tekrar değinmeye zorunluluk duyuyor. He
kimlerin aşırı derecede muayenehane açmaya zorlan
masından bahsedeceğim. 

Başka ülkelerde hekimlerin hasta ile olan ilişkile
ri son derece güzel ayarlanmıştır. Hekim, hastaya eli
ni açmaz, hekim Devlete elini açar. Meselâ İsveç'te, 

özel muayenehaneye gidecek hastanın ücretinin 3/4' 
ünü devlet verir, 1/4'ünü hasta verir; ama bu meka
niğin işlemesinde de hekimin kapısında bekleyen sim
sar, ya da odacı, ya da hemşire hasta ile para alış -
veriş muamelesini yapmaz, ya da üniversitede profe
sör olan, bilim adamı olan ve mesleği bakımından da 
çok yüce katta olan, insan kompleksi üzerinde çalış
ma ihtisası olan kişinin yüzer yüzer, beşyüzer beşyü-
zer lira vizite parası alma gibi böyle bir mekanik
ten; yani muayenehaneyi ticarethane görünümüne so
kan bir mekanikten başka ülkeler hekimleri kurtar
mışlardır. 

Hekimlerin; askerlerin, hâkimlerin ve banka genel 
müdürlerinin ettiği yeminden farklı bir yemini var
dır ve hekimlerin reklam yapmaları Türkiye'de de, 
başka ülkelerde de yasaklanmıştır. Bütün bunların ya
pılmasının nedeni, mesleğin yüceliğidir. Hekimlerin 
kendi iradelerinin dışında kalan konularda, eğer ba
zı tedbirler alınmazsa, bu muayenehane yozlaşması 
yüzünden hekimlik mesleği zedelenir ve bana göre, 
eğer yasa komisyonlarda görüşüldüğü gibi gelirse; 
yani profesör olan hekimi ilim masasına bağlamaz
sak, her gün saatine bakarsa ve kendisinin dışarıda
ki rnuayenehanesiyie dersi birleştirecek güçte olduğu
nu zannederse bu hekim mesleği zedelenir, bilim de 
zedelenir. İnsan 24 saatini yemek, uyumak, içmek, 
dinlenmek ve onun yanında da dersanede dersini ver
mek, talebesinin notuna bakmak, bir de muayeneha
nede hastasını muayene etmek isterse bu kadar güç
lü insan daha dünyaya gelmiş değildir. Bunun bir 
aralığım bulmak gerekecektir. Onun için de bunu 
düzeltecek her türlü tedbiri kişi olarak, destekleyece
ğimi ve bu doğrultuda elimden gelen çalışmayı yapa
cağımı bildiririm. Hekimlerle ilgili konularda, konu
nun derinliğine işlenmesi için ne kadar kitap varsa 
hepsini aldım. Tabiî bu kitaplar hekimliğin politika
sı üzerine, hekimlik sanatı üzerinde değil. Hekimle 
politika çevrelerinin ve yasalarla ilişkilerini dile ge
tirmiş olan Planlama çalışmalarının hepsini aldım; il
gili konular geldiği zaman komisyonlarda gücümün 
yettiği ölçülerde yardımcı olmaya çalışacağım. 

Ben, bu döner sermaye yasasına olumlu oy verir
ken, az evvel arz ettiğim mahzurları ve ayrıca Sayın 
Bakan tarafından bilinen, yabancısı olduğum için be
nim bilmediğim konularda kısa zamanda düzeltmeler 
yapılmasını ve Beş Yıllık Planın giden üç yılının boş
luğunu da kapatacak biçimde bürokrasiye çalışma he
yecanı vermesini ve sağlık hizmetlerinin öteki hizmet
lerden tip bakımından, karakter bakımından başka 
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heyecanlı yanı olduğunu dikkate alarak, bu yasanın 
Sağlık Bakanlığı tarafından, başka kuruluşlarda yapı
lan aksaklıkların en aza indirilmek suretiyle kulla
nılmasını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babüroğlu. 
Efendim, tasarının tümü üzerinde söz isteyen baş

ka sayın üye var mı?.. Tümü üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye yok. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Aslında, yataklı tedavi kurumlarımızda ödeme gü

cü olanlardan, özel odada yatıp tedavi olanlardan, 
kamu görevlisi ve emekli olduğu için, kamu ve Emek
li Sandığınca toplanan paralardan ve muayene gelir
lerinden sağlanan döner sermaye gelirlerinin sarfını 
sağlamak bakımından hazırlanmış- bir tasarı üzerinde, 
gerçekten çok istifade ettiğim, ama sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesi gibi, koruyucu hizmetler gibi, 
hekimlerin dağılımı gibi, tasarı ile pek irtibatı olma
masına rağmen, gerçekten istifadeyle dinlediğim ko
nuşmada temas' etmek istediğim hususları değerlen
dirmek istiyorum. 

Bütçe müzakerelerinde Sağlık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde bir görüşme yapılır gibi istifadeyle dinledi
ğimi de arz etmek isterim. 

«Tasarı, 300 milyon lira olarak sevk edilmiştir, 
Komisyon bunu 700 milyona çıkarmıştır. Tasarı, 700 
milyon lira olarak sevk edilmiş olsaydı daha iyi olur
du...»: dendi. Doğrusu bu görüşe katılırım, ama ifade 
etmek mecburiyetinde olduğum için de üzgünüm; Sa
yın Ecevit zamanmda sevk edilmiş ve Sayın Ecevit'in 
imzası ile sevk edilmiş bir tasarıdır. Fakat o günün 
şartlan içerisinde 300 milyon lira yeterli görülmüş 
olabilir. Meclise 300 milyon lira olarak verilmiş, Sa
yın Irmak Hükümeti zamanında benimsenmiş ve bu
günkü Saym Demire! Hükümeti zamanında da benim
senmiş ve şimdi görüşmesi yapılıyor. Komisyon, ger
çekten isabetli bir hareketle; 300 milyon azdır, 700 
milyona ulaşsın diye bir değişiklik yapmış. 

Şimdi meseleyi, Sayın Senatör Babüroğlu'nun al
dığı gibi ele almamak gerektiği inancındayım. Eğer 
gerçekten Kamu İktisadî Kuruluşlarındaki gibi ser
maye artırımı tarzında değerlendirilirse, bu endişe
lerine katılmamak mümkün değildir. Ancak arz et
mek isterim ki, burada gelir varsa, gider de vardır. 
Aslında bu 700 milyon itibari bir sermayedir. 700 
milyon liralık bir sermaye olunca, Maliye Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığının emrine 700 milyon verecek, da

ha doğrusu döner sermayenin emrine 700 milyon ve
recek ve döner sermayeye bağlı kuruluşlar da bu 700 
milyonu harcayacak... Mesele böyle değildir. 

Döner sermayeli kurumlarımız bütçelerini, harca
ma giderlerini 700 milyon üzerinden tanzim edecek
lerdir, tabiî % 15 kesintiyi dikkate alacaklardır; ama 
kaç kuruş kazanm ıslarsa o kadar kuruş sarf edebilecek
lerdir. Benim Komisyonda da arz etmek istediğim 
buydu. 5 milyon sermaye pay olarak düşmüştür (X) 
hastanemize; 5 milyona göre o malzeme alımı, zo
runlu hallerde ilâç alımı, kan satın alımı gibi, hatta 
bazen ufak tefek demirbaş alımı gibi fasılları belir
gin bir bütçenin içerisine bu rakamı yerleştirecek, 5 
milyonu dağıtacak. Tabiî Bakanlık onaylayacak, bü
tün bu işlemler olacak; ama 5 milyon kazanamadı, 
bu 5 milyon 700 milyona göre hesap edilmişti, 3 mil
yon kazandı... Ancak 3 milyon sarf edebilecek. «Be
nim bütçem 5 milyondu, farkını Hazine ödeyecek», 
diyemeyecektir; sistem o değildir. 

Onun için bunu, Kamu İktisadî Kuruluşlarının 
sermaye artırışları tarzında değerlendirdiğimiz za
man, gerçekten o sakınca vardır. O zaman hükümet
lere, bunu istedikleri kadar artırma imkânı verdiği
niz zaman, gerçekten bu Yüce Parlamentonun Sena-
tonunda da, Millet Meclisinde de murakabe imkânı
nın dışında kalır; ama burada bir sermaye verme iş
lemi söz konusu değildir. Kazanacak, kazandığı ka
dar da harcayabilecek. 

Bir endişenin de bu sistemde gerçekleşmeyeceği
ni arz etmek isterim. Üniversite ve fakültelerde ol
duğu gibi, sağlık personelinin bu döner sermayeden 
yararlanması mümkün değildir, bizim Yasamız buna 
imkân vermez. Bu döner sermayeden, döner serma
ye yöneticisi sağlık personelini yararlandıramaz. Bu 
döner sermaye bünyesinden ödenen maaş, yalnız dö« 
ner sermaye hizmetlerini yürütmekle görevli olan ve 
sayıları çok mahdut olan; her hastanede bir tane, iki 
tane döner sermaye memurudur. O normal maaşını 
alır, o maaşını bu bütçeden alır onun dışında sağ
lık personeli bu döner sermayeden para almaz, ala
maz zaten. 

Bir soruya da cevaplandırmak isterim : Döner 
sermaye gelirleri, döner sermayenin bütçesinden faz
la olduğu zaman artan Hazineye gitmektedir. Doğ
rudur. Bütçe 150 milyondu, toplam hastaneler Tür
kiye'de 150 milyondan daha fazla kazanıyordu, faz
lası Hazineye gidiyordu. Ancak, Sayın Senatör ger
çekten önemli bir hususu görmüş, değerlendirmişler
dir; hastanelerimiz bu fazlalarını Hazineye devretme-
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meye çalışmışlardır. Bunu, döner sermayenin mikta- ' 
nnı artıracak bir kanun tasarısının uzun süredir Mec
liste olması nedenine bağlamak lâzımdır. Döner ser- ı 
mayede bir yıl kazandığını; bu kanun çıkarsa, Hazi
neye vermeden hastanenin ihtiyaçlarına sarfetmek su
retiyle, hastanenin hizmetlerinin gelişmesinde kullan
mak isteği bir hastane baştabibinden gelmiş olabi- | 
lir, tabiî yasalarla bir ölçüde çelişir. Bunu tasvip et- j 
tiğim için söylemiyorum; ancak bu neden böyle ol- j 
maktadır, bunu anlayışla karşılamak temayülümü be- i 
lirtmek istiyorum. Hastanelerimiz bunu, «Gelir sağla
dık, ihtiyaç yok, bununla malzeme alabiliyoruz, ilâç 
alabiliyoruz, bir kısım teknik imkânlar sağlayabiliyo
ruz, döner sermayenin kanunu 150 milyon, fazlası 
var, belki bu kanun çıkar, bende kalırsa, bu kanun 
çıkınca kullanma imkânını bulurum» diye düşünmüş 
olmaktadırlar ve Allaha şükür çıkıyor galiba, çıktığı 
zaman da bunu yapabilmiş olan bir kısmı yararlan
mış olacaktır; ama tabiî yasa anlayışı ile pek yan ya- | 
na gelememektedir. 

Maliye Bakanlığının % 15 kesintisi gelir miktarı 
üzerindendir, sermaye miktarı üzerinden değildir. Ne ı 
miktar gelir sağlanırsa, onun % 15'i kesintiye tabi I 
tutulmaktadır. 

Bir hususu dikkatle sunmak isterim: Bizim has
tanelerimizde, Devlet hastanelerinde hasta ile hastane 
baştabibi arasında pazarlık kalkmıştır. Müşahade 
yanlış değildir; fakat bu müşahade Devlet hastanele
rinin dışında değerlendirilebilir. Fakültelerimizde ola
bilir; vardır demiyorum, olabilir, başka kuruluşları
mızda olabilir, ama Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı Devlet hastanelerinde baştabiplerimizle, 
yöneticilerimizle hasta arasında, hasta yatağı ücreti 
ödeme meselesi bırakınız sayın senatörler bir pazar
lık meselesi olmasıki, haysiyeti şikendir; insan sağ
lığının söz konusu olduğu yerde para konuşulmaz, 
para konuşulmamak gerekir. Sosyal devletin olduğu 
bir yerde, uygulama dikkatle ve hassasiyetle yürütül- I 
mektedir. j 

«Her hastaneye müracaat eden, ücretsiz tedavi edi
liyor» tarzında cümleyi kurmamak gerekir, Her Dev- j 
let hastanesine müracaat eden, hastanede yatırılıp | 
tedavi edilmesi gerekiyorsa ve kendisi, «Benim öde- i 
me gücüm yok» diyorsa, hiç bir belge aramadan, i 
fakr-ü hal ilmühaberi aramadan Devlet hastanelerin
de eğer, «Benim ödeme gücüm yoktur, benim hasta
neye verecek param yoktur» diyorsa hiç bir belge 
aramadan, fakr-ü hal ilmühaberi aranmadan tedavi- j 
sinin ücretsiz yapılması talimatım vermişimdir. Bu j 

talimat da uygulanmaktadır. Baştabiplerimiz de, ger
çekten ödeme gücü olmayanlardan fakr-ü hal ilmü
haberini getirme işlemi sıkıntısından kurtuldukları 
için de memnun olmuşlardır. 

Şimdi burada şu değerlendirmeyi yapmak müm
kündür : Devlet hastanesine gider, varlığı vardır; ama 
yüzünü kızartır parası olduğu halde, Ben fakirim öde
me gücüm yoktur» der, böylece Devlet hastanesinden 
hakkı olmadığı halde parasız yararlanır. 

Sayın senatörler; 
Komisyonda da arz etmeye çalıştım, benim bugüne 

kadarki müşahadem odur ki, Devlet hastanelerinin 
yataklarından genellikle gerçekten ödeme gücünden 
yoksun olanlardan daha ziyade; ödeme gücü olduğu 
halde, yolunu bulanlar yararlanmaktadırlar. Bununla 
bu kapı kapatılmıştır. Anadolu'da, illerimizde, büjöik 
kentlerimizde İstanbul'da, da Ankara'da, İzmir'de 
fakr-ü hal ilmühaberi alma kolaylığına sahip olanlar 
onu alabildikleri için ücretsiz tedavi olabilmektedir
ler; dost, ahbap, özel ilişkiler nedenleriyle müessese
lerin başında bulunanlara yakınlıkları nedenleriyle 
genellikle yararlanabilmektedirler ve gerçekten öde
me gücünde olmayan, mutalaka fakr-ü hal ilmühabe
ri almak gereği ile karşı karşıya kaldığı için, köyünün 
muhtarına gitmek mecburiyetinde kalmakta ve hasta
sını eğer Istanbu'a veya Ankara'ya getirmiş ise, kö
yü Hozat'ta ise, Hozat'a kadar gidip oradan bir fakr-ü 
hal ilmühaberi alamayacağını da bildiği için, para 
ödemeyi göze almaktadır; ama Hozat'tan bir varlık
lı Ankara'ya geldiği zaman, sanki Kavaklıdere'de otu-
ruyormuş gibi, Kavaklıdere Muhtarından «Mahalle
miz sakinlerinden diye fakr-ü hal ilmühaberi alabil
mektedir. 

Şimdi, arz etmek istiyorum ki, bu uygulama ile 
belki gerçekten ödeme imkânı olduğu halde, bir kı
sım hasta sahipleri yüzlerini kızartarak ödeme güçleri 
olmadığını söyleyecekler, haksız yere yararlanacaklar
dır, ama aslında gerçek anlamda ödeme gücü olmayan 
bir büyük çoğunluk vatandaşımız o yolunu bulamadığı 
için hastaneye ücret ödemek mecburiyetinde kalan, 
hastane baştabibiyle karşılıklı tartışmak mecburiyetin
de kalan, «Param yok» demek mecburiyetinde kalan 
hatta hastasını çıkarırken, «Sonradan ödeyeceksin» 
diye kendisinden senet alınan, o senetleri ödeyemedi
ği için mahkeme celpleri çıkan bir çok vatandaşımız 
bundan bugün kurtulmuş olacaklardır. 

Bu yerinde bir uygulama olmuştur sanıyorum ve 
gerçekten ödeme gücünden yoksun olup, onun yolu
nu bulamayana dönük bir uygulamadır bu. Arada ba-
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Kan Bankası açılmasına hiç bir zaman taraftar 
olmamışımdır; fakat yasalar bazı hakları verdiği için, 
o hakları da bir kısım vatandaşlarımız kullanmakta
dırlar. Üzerinde çok sıkı durmaktayız, titizliğine in
celemekteyiz; fakat bir noktaya geldiği zaman yasay-
le karşı karşıya kaldığımız için müsaade etmekteyiz; 
ama arz etmek isterim ki, bizim kanın ticaret metaı 
olmasını benimsememiz mümkün değildir; fakat her 
şeye rağmen yasanın verdiği imkânları bazıları kul
lanmak suretiyle bunu bir ticaret metaı haline getir
mişlerdir. Mecliste kanunlarımız, yasa tekliflerimizle 
bu imkânı sağlayarak bunu önlemek düşüncemizdir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Böylece sanıyorum Sayın Babüroğlu'nun ortaya 

koyduğu bir kısım meseleler üzerinde düşüncelerimi 
arz etmiş oluyorum. Yalnız, bir hususu belirteyim; 
ben bu kanun için, hiç bir zaman, hiç bir yerde «Sağ
lık hizmetleri bu kanunla çözülecektir.» tarzında bir 
şey söylemedim. Kendim için ciddî bulmam, böyle 
bir sözü söylemiş olsam; söylemedim. Çünkü, bu ka
nun yataklı tedavi kurumlarımızdaki döner sermaye 
miktarını tanzim eden ve hastanelerimizin aldığı para 
kadar sarfetmelerine imkân veren bir kanundur. Bu
nunla ülkemiz koruyucu hizmetlerini, tedavi edici hiz
metlerini, sağlık personeli hizmetlerini, ana - çocuk 
sağlığı hizmetlerini halledebilelim. Bu kanunla hiç il
gisi yoktur bunların. Bu, bir çarkın içerisinde ayrı 
bir mildir, kendi görevini görecektir, yararlı görev gö
recektir ve bir an önce çıkması Bakanlığımıza, özel
likle yataklı tedavi kurumlarımızın aldıkları parayı tam 
manasıyle kullanmalarına imkân vereceği için yararlı 
olacaktır. 

Sayın Senatöre ve Yüce Senatoya arz etmek is
terim ki, bu paranın döner sermayeli kurumlarımızda 
en yararlı biçimde kullanılmasını denetleme görevi
miz, eksiksiz olarak yapılacaktır. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

zıları kaçacaktır; ama aslında bütün Türkiye'de dö
ner sermayeli yatak tedavi yerlerini hesap ettiğimiz 
zaman görmüşüzdür ki, 25 - 30 milyon civarında dö
nüşmektedir yatak ücretlerinden sağlanan yıllık para. 
Tamamı dahi gelmeyecek olsa, sosyal devlet anlayışı 
içerisinde, ödeme gücünden yoksun olanlara bu ya
pılmak gerektiği kanaatini taşımaktayız, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı olarak. 

Üniversiteyle Devlet hastanesi arasındaki ücret 
aykırılığı tabiî hepimizin dikkatini çekiyor. Aynı şe
kilde ben de üzüntümü belirtmekle yetinebilirim. 
Çünkü, özerk üniversite kendi fiyatlarını kendisi tes
pit ediyor ve bizim ücretlerimizle tabiatıyle büyük 
farklar vardır aralarında. Ancak, bizim ücret dedi
ğimizde, ödeme gücü olanlardan aldığımız ücrettir 
bü veyahut lüks odada, birinci sınıf odada yatıyor-
dur, o ödüyordur; ödeyecekse, ödeyebilecek gibiyse 
nedir bunun, miktarı, ücreti diye tespit etmişizdir ve 
gerçekten Sayın Babüroğlu'nun da belirttiği gibi çok 
büyük fark vardır arada. 

Hizmetlerin bir arada toplanması görüşünü pay
laşmamam mümkün değildir. Düşüncemiz başından 
beri bu istikâmettedir ve Ankara'da bizim hizmetle
rimiz bu anlamda dağınık değildir. Göğüs Hastalık
ları Hastanesi Ankara'da bizde bir merkezdedir, bir 
de Numune Hastanesinde vardır ve Merkezle beraber 
çalışır haldedir. Ben Sayın Senatörün endişelerini bi
liyorum, o endişeleri paylaşıyorum; ama kendilerine 
de daha önce arz ettiğim gibi, o uygulamayı tasvip 
etmiyorum, etmediğim için de uygulatmıyorum; ya
ni Göğüs Cerrahi Merkezi, aynı zamanda kalp ame
liyatı yapacak; Kalp Cerrahi Merkezi, aynı zamanda 
göğüs cerrahisi yapacak.. Bunu doğru bulmamakta
yım ve böyle bir uygulamayı da yaptırmamaktayım. 

Ankara'da Kalp Cerrahi Merkezimiz Yüksek İhti
sas Hastanesindedir, Göğüs Cerhahi Merkezimiz Ata
türk Sanatoryumunda ve Numuna Hastanesinin ya
nındaki bir pavyonda bir değerli uzman arkadaşımız 
ve yardımcılarıyle yürütülmektedir. Böbrek Diyaliz 
Merkezimiz, Sunî Böbrek Cihazı Merkezimiz de Yük
sek İhtisas Hastanesinin bir servisindedir. Oradaki bir 
kısım cihazımız eski olduğu için çalışmamakta; ama 
yeni aldığımız cihazlar çalışmaktadır. Her cihazın, 
her mekanik aracın zaman zaman arızaları olabilir; 
fakat şu ara çalışmaları iyidir. Ama, hemen arz etmek 
isterim ki, çok yetersizdir, sayılarını artırmak için ça
lışma içerisindeyiz, süratle adedini artırmaya çalışıyo
ruz, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık ku
rumları ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) tesislerine 
verilecek Döner sermaye hakkındaki 4 . 1 , 1961 ta
rihli ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 tarihli ve 
641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile Değişik 1 nci 

maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı. 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlarıyle Esenleştirme (Rehabilitasyon) 
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tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 4.1.1961 
tarih ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 tarih ve 641 
sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — 209 sayılı Kanunla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kurum ve hastaneleriyle Esen-
leştirme (Rehabilitasyon) müesseselerine verilen döner 
sermaye miktarı 700 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Bu miktar her bütçe yılı içerisinde Bakanlar Ku
rulunca ihtiyaca göre artırılabilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde bir lehte bir aleh-
te söz vermek imkânımız var. Söz isteyen Sayın üye?.. 
Yok. 

Kanun tasarısını iş'ari oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
492 sayılı Harçlar Kanununun değişikliğiyle ilgili 

Kanun tasarısının açık oylamasına oy kullanacak sa
yın üye var mı?... Oy kullanacak sayın üye olmadığına 
göre adı geçen Kanun tasarısının açık oylama işlemi 
bitmiştir. 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 56 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna 2 ge
çici madde eklenmesine dair Kamın teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mecli
si : 2/183; C. Senatosu : 2/98) (S. Sayısı : 561) (1) 

BAŞKAN — Bu Kanun teklifinin gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
istenmektedir. 

(1) 561 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Komisyon Başkanının yazısını okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 56 nci maddesinin tadiline ve bu Kanuna 
iki geçici madde eklenmesine dair Kanun teklifinin, 
vazife malulü olan muvazzaf, yedek ve gönüllü erler
le, yedeksubay okulu öğrencilerinin daha fazla mağ
dur olmalarını önlemek için bir an önce kanunlaşma
sında yarar olduğundan Genel Kurulda, gündemdeki 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 5434 sayılı Kanunla ilgili tasarmın, 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesini isteyen önergenin leh ve alehyin-
de söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 

Mezkûr kanunun gündemdeki bütün işlere tak
dimen ye öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı daha evvelce bastırılıp sayın üyele
re dağıtılmıştır. Bu sebeple kanun gerekçesinin ve 
maddelerinin tümünün okunup okunmamasını oyları
nıza sunuyorum. Okunması hususunu kabul edenler.. 
Okunmamasını kabul edenler... Kabul edilmemiştir, 
okunmayacaktır. 

Komisyon hazır. Hükümet adına Gelirler Genel 
Müdürü Sayın Aykon Doğan?... Buradalar. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı T. C. Emekü Sandığı Kanununun 56 nci 
maddesinin tadiline ve bu Kanuna 2 Geçici Madde 

eklenmesine dair kanun teklifi. 

Madde 1. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu Kanuna aşağıdaki 2 Geçici Madde ilâve edilmiştir. 

Madde 56. — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erle
rin silâh altında bulundukları esnada veya celp ve 
terhislerinde (serbest şevkler dahil) şevkleri sırasında. 
Yedek Subay Okulu öğrencilerinin gerek okulda, ge
rek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü 
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olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına 
göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tu
tarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulun
muş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli 
keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve 
kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emek
lilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve ka
deme tutarının, % 70'i üzerinden aylık bağlanır. 

Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet dere
celerine göre, 55 nci maddede gösterilen nispetlerde 
zam yapılır. 

Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmeti
ni başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağ
lanmaz. 

Geçici Madde 1. — 1 . 1 . 1959 tarihinden evvel 
bağlanan vazife malullüğü aylığı alan erlerle, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre vazife 
malullüğü aylığı bağlanan erler de bu kanun hüküm
lerinden istifade ederler. 

Geçici Madde 2. — 5434 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesinde belirtilen süreler içerisinde müracaat ede
memiş olmaları nedeniyle aylık bağlanamamış bulu
nan muazzaf, yedek ve gönüllü erler ile, Yedek Subay 
Okulu öğrencilerine veya bunların dul ve yetim
lerine vazife malullüklerinin 5434 sayılı Kanunun il
gili maddesine göre tevsik edilmesi ve bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde T. C. 
Emekli Sandığına müracaat etmeleri halinde, müra
caat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağ
lanır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

SALtH TANYERÎ (Gaziantep) — Bir soru soraca
ğım, 

BAŞKAN — Soru soracaksınız, buyurun efen
dimi 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
oylamaya geçtiniz. 

BAŞKAN — Efendim, geç muttali olduk; özür 
dilerim. 

Buyurunuz efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Maddenin bir 

yerinde garip bir ibareye rastladım; âdeta şahsî be
del usulü cereyan ediyormuş gibi, «Askerlik vazifesini 
veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yap
tığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz» böyle bir durum 
olmuş mu ki, tedvin lüzumu hissedilmiştir? 

Acaba, Sayın Komisyon bize malumat verebilir
ler mi? Yani, Ahmet'in yerine Mehmet'in gidip asker
lik yapmasına imkân var mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komsiyon. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI Yİ
ĞİT KÖKER (Ankara) — Efendim, eskiden bu şekil
de bazı maluliyetler vaki olmuş, Komisyonda verilen 
izahata göre ve bunlara maaş bağlanmaması için de bu 
hüküm getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza suunyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku

rulu yürütür. 
BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde bir lehte, bir aleyhte söz 
vermek imkânımız var. 

Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

Biraz evvel açık oylaması yapılan 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli 6 sayılı tarifenin değişik birinci bölü
münün değiştirilmesi, değişik 86 ncı maddesinin so
nuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının açık oyla
masına 112 sayın üye katılmış; 111 kabul, 1 ret oyu 
verilmek suretiyle kanun Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanununun değişik geçici 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi: 2/301; 
C. Senatosu : 2/96) (S. Sayısı : 559) (1) 

(1) 559 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek< 
lidir. 
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BAŞKAN — Gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesiyle ilgili bir tezkere 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 

sayılı Kanunun değişik 4 ncü maddesinin tadili hak
kında Kanun teklifinin önemine binaen Genel Kurul
da Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Komisyon hazır. Hükümet temsilci
si..i 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Barkan, 
bu tasarının bugün görüşülmemesiyle ilgili, Sayın Ba
kanın bizzat huzurunda görüşülmesiyle ilgili bir öner
ge sunmuştuk, biraz evvel Başkanlığa göndermiştik. 
Bilmem dikkatten mi kaçtı? 

BAŞKAN — Okutalım. Ben farkına varmadım, 
özür dilerim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «B - Birinci Görüşmesi Yapılacak İş

ler» bölümünün 2 no. sunda yer alan 559 sıra sa
yılı yasa teklifinin görüşmesinin önemine binaen Sa
yın Maliye Bakanının bizzat hazır bulunduğu birle
rimde görüşülmesini sağlamak üzere, aynı bölümün 3 
ve 4 no. larında kayıtlı tasarı ve teklifin 559 sıra sayılı 
tekliften önce görüşülmesinin sağlanmasını saygıyle 
arz ve teklif ederiz. 

Artvin Kayseri 
Recai Kocaman Ziya Müezzinoğlu 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Saym üyeler, gündemdeki diğer 
üç kanun tasarısı ve teklifi görüşülmüştür. Zaten 
esasında bu tasarının sonda görüşülmesi hususunda 
Komisyondan da bize bir talep gelmişti ve biz o 
talebi gözönünde bulundurmuştuk. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, öner
genin lehinde söz istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ben de önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
(Sayın Kocaman, Sayın Gündoğan ve Sayın Mü-

ezzdnoğlu'nun vermiş oklukları önerge gerçekten 

önem taşımakta ve bu yaşa tasarısının Balkanın bu
lunduğu bir birleşimde görüşü^esinİ isitemekıtedlir. 

Bu yasanın bir özelliği vardır; 193 sayılı Gelir 
Vergisi Yasasının 53 ncü maiddösiinde, ziraaitle uğ
raşanların vergi sistemi içeriMndie uygulama konu
ları teali bir statü ile tanzim 'ödÜHmıiş. 202 sayılı Ya
sanın geçici 4 ncü maddesi ile bu hükümlerin belli 
yılar içerisinde uygulanmiamasını getirmiş. Bu uy-
gu'lamaıma birik aç kez tekrar edilmiş tir. Böylelikle 
bu erteleme bugüne değin gelmiş bulunmaktadır. 

Asılında Hükümetin bu Yasa tasarısını Meclis
lerden çok önce bir zaımanıda çıkarması gerekirdi; 
zira 202 sayılı Yasanın geçici 4 ncü maddesi ile erte
lenen 193 sayılı Yasaldaki hüküm çeşitli erteleme ta
rihleriyle 1 . 1 . 1975 tariihindie bitmiş bulunmak
tadır. 1 . 1 . 1975 ta:ininden bugüne değin çiftçiler, 
vergi muhatapları Devlet karşısında gerçekten güç 
durumda kalmışlardır. Çünkü, erteHemeniin son 
tarihi 1 . 1 . 1975'tir. 

Hükümet, sanki Yasama Organlarından dleidiği 
tarihte, dilediği yasaları geçirelbillntek gücüne sa'hip 
ve böyle bir ye'ikİ elindieymliş gibi, ertelemeyi vaktiy
le getirmemiş, takip etmemiş ve Yasama Origanla-
rıindlan çıkarmamıştır. Bir yıllık bir süre fazla-
siyle geçmiş bulunmaktadır. 

Ertelemeye ihtiyaç var mıdır veya yok muldur? 
Diğer yandan, ertelemenin 1978 yılına kadar uza
ması politik yönden bizzat Balkan tarafından, ken
disine vaki politik yönden, şüphesiz ki teknik eliernıan-
lar bize burada teknik bilgi vereceklerdir; ama bizim 
yönümüzden konunun bir de politik yönü vardır. 
Elbette ki, bu politik yönü teknik Devlet memur
ları cevaplandıramazılar. 

Biz bu konuda teknik yönler görüyoruz ve bu 
teknik yönlerden özöllkl'e bir yıllık tehir süresinin 
mahzurlarının sorumluluğu da vardır Hükümet üze
rinde. Bunların da tespitinin yapılabilmesi için si
yasî kişi oları Bakanın burada bulunması, sorulara 
bu yönden cevap vermesi ve tartışmayı siyasî yö
nüyle beraber Bakanla yapabilmemiz için Devlet 
memurunun temsili yerime Bakanın temsili gerekli-
ıdir. 

Sayın Başkan, lütfen bu hususu dikkatle göz
önünde tutun. Çünkü, konunun ayrıca bir siyasî 
yönü vardır ve belki de bir uzlaşma hususu görüle-
ıbiiecektir. Çünkü, 1 . 1 . 1975 tarihinden itibaren 
ziraatte çalışan insanlar belli bir nizama gönüllerini 
vermişlerdir, Devlet «bu şekilde hareket et» demiş
tir, 



C Senatosu B : 47 18 . 3 , 1976 O : 1 

Yaisa tasarısı reddedildiği takdirde, vatandaş 
cezalanmış olacaktır. Zira, Maliye 50 binin üze
ninde vergi mükelefini, vaktiyle şu şekilde hareket 
etmemişsin diye cezalandııiacak.! Oysa kabahati yok, 
Hükümete inanmıştır, Devlete inanırrııştır. Devlet 
bunu 1 . 1 . 1975 tarihinden önce ya değiştirecektir 
ya'hult erteleme kanunu getirecektik*. Hükümet bunu 
yapmaımaiş. Şimdii reddedildiği> takdirde, vatandaş 
cezalandırılacaktın Kabul edildiği takdirde, gerçek
ten 193 sayılı Vergi Yasasının bünyesi tahrip edil-
mdktedlirj Erteleme, erteleme ve bu erteleme 1978'e 
(kadar gitmektedir. 

1 . 1 . 1975 tarihinden 1 . 1 . 1976 tarihline ka-' 
dar bir süre şimdi açıkta ve mesnetsiz kalmaktadır. 
Belki biz yalhult ben şalhsıim adına; atacak bu süre işin 
bir tefelinin; faik at bumdan sonra bir tefek yenine 193 
sayılı Yasanın ve 202 sayılı Yasanın gerçek hüviye
ti ile bugünkü şartlar içerisinde bünyemize en uy
gun şekli ne ise, onun getirilmesi lâzımgeldiğine ina
nıyorum. 

Bir zamanlar hâkimlik stajı içlin böyle tehirler var
dı ve eş - dost için tehir edilirdi ve tehir eciilidi, yıl
lar yılı bu böyle sürüp gütt. Sonunda esaslı bir tan
zime gidilmek suret'iyie tehir ddlilirnekten kurtuldu. 

Şimdi bu tehir mazarratı da anlaşılmış bulun
maktadır. 1 . 1 . 1 9 7 5 tarihinde bitmesine rağmen, 
tehir müddeti geçmiş̂  Gelen Yasada da çok büyük 
tmalhzurlar vardır, Hükümetten teknik yönünü de 
soracağız. 

1962 - 1963'İter bir Yaisa ile tehir edilmiş ve bit
miş, tehir yılları geçmiş. Şimdi yeni gelen Yasa ta
sarısında geçmiş yıllarda, 1962 yılından itibaren üç 
defa tehir edilmiş olmasına rağmen bir kere daha 
tehir ediliyor. Yasa yönünden gerçekten üzeninde 
dikkatle durulacak husus; yani yıllar yılı tehir edil
miş. 1962 yılında tehir edilmiş, 1970 yılında tehir 
edilmiş, 1973 yılında tehir edilmiş, yine tehsir edi
liyor, mütemadiyen tehir ediliyor. 

Bu kadar sakat yönleri de mevcut bir tasarıyı 
tarafsız Devlet memuru ile değil; ancak siyasî so
rumluluğu olan Bakanla raıhalthlkla eleştireceğiz. Bu 
'bakımdan kıymetli arkadaşlarımızın verdiği önerge 
yerindedir Sayın Başlkan. Gerçi, İçtüzüğümüze göre 
Balkanlar kendilerini bir yetki belgesi ile burada tem
sil etitirdbilMerv Ancak, Cürnhuıriiyet Senatosunda 
üyeler bir itirazda bulunmadıkları takdirde. Çünkü, 
asıl sorun Hükümet i e üyeler arasımda görüşülür 
ve Hükümetlin siyasî soruimiluluğuınu taşıyan bakanı, 
bizüm karşımızda sorumludur. Görüşmelerden ve 

burada söylenen sözlerden dolayı ileride Devlet me
murunu sorumlu tutamazsınız. Devlet memuruna 
sorumluluk, Yasama Organı önünde siyasî kişi adı
na yapılan konuşmadan dolayı mümkün değildir. 
Ancak, teknûk yönden temsilli elbette ki mümkün
dür; fakat konunun demin de değindiğimiz yönleriy
le siyasî tarafları da olduğu cihetle Sayın Başkan 
izin verirseniz ya Sayın Bakan hemen teşrif ederler 
yahut Bakanın bulunduğu bir birileşiimde görüşme 
zoruınluğu vardır ve bunun bir oylamayla da çözül
mesi mümkün değDldür. Çünkü, konunun asıl önem
li noktasına işaret etmiş bulunuyoruz. Oylarla siya
sî sorumıluluğun, teknik elemanlar vasıtasıyle Cum
huriyet Senatosu önünde bir başka şekilde değerien-
dirilmesi yapılamaz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay.: 
Buyurunuz Sayın UcuzaL 
Önergenin aleyhinde efendim., 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

İtki haftadan beri gündemde bulunan 559 sayılı 
ıteklif," günün bu normal saatinde görüşülmeye baş
lanılmıştır, Benden evvel önergenin lehinde konu
şan arkadaşımın ileri sürdüğü fikirleri, mevcut mev
zuatımız yönünden değerlendirmek mümkün değil. 
Evvelâ bunu arkadaşım Hükümetin tasarısı gibi 
göıslteıüyor, Bu bir tasan değil, tekliftir. Teklif 
M/illet Meclislinin Komisyonlarından, Cumhuriyet 
Senatosunun Komisyonundan ve Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda geçerken, Hükümet bu tasarıya işti» 
rak ederek fikirlerini beyan etmiş, böyle geliyor. 

Tüzüğümüzün 59 ncu maddesinde gayet sarih 
ihüküm var; 15 senedir tatbikat böyle. Bakanın bu
lunmadığı hallerde, Bakanın yetki verdiği kişiler ta
sarı ve tekliflerin görüşülmesi sırasınsda bulunur 
ve Yüce Cumhuriyet Senatosu da müzakerelerine de
vam eder. 

SIRRI AT ALAY (Kars) İtiraz olmazsa^ 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın arkada

şım, «1962'den beri birkaç defa böylesine teklif ve 
tasanlar geldi, kanunlaştı, hükmünü icra etti» diye 
ifadede bulundular. Doğru, 642 sayılı Kanun, 890, 
sayılı Kanun, 1132 sayılı Kanun, 1631 sayılı kanun
lar Yüce Meclislerden bugünkü gaye istikaimetinde 
kanunlaştırılmıştır. Bugüne kadar 4 defa tehire uğ
rayan bu meselenin hem siyasî yönü, hem malî 
yönü Yüce Meclislerde müzakere edilerek, neticede 
bu noktaya gelinmiştir. 
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Şimdi, teklifin yapıldığı tarihe bakarsak; 12.12.1974. 
O tarihte bugün içerisine düştüğümüz sıkıntıyı önle
mek için, değerli arkadaşlarımızla birlikte böyle bir 
teklifi yaptık. O tarihten bu tarafa Yüce Meclisler
de mesele ele alınarak bugün huzurunuza geldi. Şim
di, bu geciktirildiği takdirde, bu gecikmenin bütün 
mahzurlarını eminim ki, önergenin lehinde konuşan 
arkadaşım da biliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Meclislere teklif edilen kanun tasarı ve teklifleri

nin taşıdığı hükümler alenidir, kamuoyuna derhal 
intikal etmektedir. Kamuoyu da kendisini buna gö
re hazırlamaktadır. 

Sayın Atalay, «Reddedilirse ne olacak?» diyor. 
Reddi için ortada bir sebebin olmadığı belli. 4 defa 
tekrarlanmış bir teklif, 4 defa kanunlara isnat edile
rek teklif getirilmiştir. îlk defa huzurunuza gelen 
bir teklif ve tasarı olsa, arkadaşlarımızın hukuka, 
mevzuata, İçtüzüğe uymayan tekliflerini biran için 
kabul ederek bu teklifi görüşmeyelim diyelim; ama 
bu 5 nci defa huzurunuza gelen bir mevzudur, 5 nci 
defa aynı şey söylene gelmektedir. Türk köylüsü 
vergi ödemekten kaçmıyor değerli arkadaşlarım. 
Vergisini seve seve ödüyor; ama 193 sayılı Kanunun 
53 ncü maddesi hükmü ortada. Bu vecibeyi ye
rine getirememekten, 55, 56, 57 nci maddelerdeki 
hükümleri yerine getirmemekten bir sıkıntısı var. 
Onu Sayın Atalay da biliyor. Türkiye'de malî mev
zuatımıza göre, tutulması gereken defteri tutmaya 
hâlâ kasabalarda ve şehirlerde yaşayan vatandaşları
mızın kendi bilgisi kâfi gelmiyor, esnaf ve sanat
kârlarımız da böyle büyük bir sıkıntının karşısında. 
Türk köylüsüne bu yolda bir istikamet verirken, 
onu yetiştirmemiz gerekmektedir, onu kendi işini 
kendi yapar hale getirmemiz lâzımdır. 

Peğerlii arkadaşlarım; 
56 ve 57 nci maddeyi tetkik buyurduğumuz za

man, göreceğiz ki, yüzlerce kalem masrafın vesa
ikini toplayacak ya işletme defterinde bu hesabı iş
leyip masrafını ve hâsılatını gelir - gider olarak tes
pit edecek. Neticede bir Gelir Vergisi beyanname
si dolduracak veya yıllık satışı 500 bin liranın üs
tünde ise, bilanço hesabına göre defter tutacak. 
Bunun sıkıntısı ortada. Her köyde yüzlerce malî 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
önergemin oylamasına gjidalmöden evvel 5 tane ar
kadaş olacak yoklama yapılmasını istiyoruz. 

müşavire ihtiyaç var, bu defterleri tutmak için. He
nüz kasabalarda ve şehirlerde biz bu imkâna kavuşa
madık. Kanunu tehür ediyoruz, doğrudur; ama, 
nitekim Komisyonumuz da artık bu sonuncusu ol
sun diye raporuna bir de temenni notu koymuş. 

iDeğerli arkadaşlarım; 
Gelin hem Devleti, hem vatandaşı bugün içinde 

bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak için bir an evvel 
bu teklifi görüşelim, kanunlaştıralım. Bunu, «Sayın 
Bakan burada bulunsun, kendilerine sorularımız 
var, siyasî kişidir.» demeyelim. Sayın Bakan bu tek
lifi tasan olarak getirmiş olsa, bir derece soru sor
maya hakkınız var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Getirmediği için suç
lu zaten. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, lüt
fen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Atalay, 
parlamenterin kanun teklifi hakkı Anayasadan geli
yor. Arkadaşlarımız bu yetki hakkını kullanmış, 
önünüze bir teklif getirmiş. Bunun suçluluğu Ba
kana yüklenmek isteniyor. Bu suçluluk getiren bir 
teklif mi ki?.. İstirham ediyoruz. Türk köylüsünü 
sıkıntıdan kurtarmak için, Türk Maliyesini sıkıntı
dan kurtarmak için şu teklifi görüşelim. Bundan 
önce çıkan diğer teklif ve tasarılar gibi, bu da de
ğerli oylarınızla kanunlaşsın. Hem Devlet rahata 
kavuşsun, hem Türk Köylüsü ve çiftçisi rahata ka
vuşsun. Soracağınız başka şeyler var ise, soru sor
ma hakkınızı bu kanunlaştığı takdirde önleme gibi 
bir sis tem de yoktur.- Her zaman soru sorma hak
kınız var, her zaman araştırma isteme hakkınız var, 
gensoru göfirme hakkınız var, her şeye var değerli 
arkadaşlarım. 

Onun için lütfen bugün içinde bulunduğumuz sı
kıntıyı daha da büyütmerndk ve bu sıkıntıyı önle
mek için, bu teklifin biran evvel görüşülerek ka
nunlaştırılmasında büyük fayda vardır. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim, bu se
beple önergenin reddi gerekmek'tedir., 

Arz eder. beni dinlediğin'iz için teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuza!. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum.; 

BAŞKAN — Bir saniye efendim., 

H. — YOKLAMA 
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Efendim çoğunluk olmadığıını iddia 
Sayın Ege. 

ediyorlar 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaa
de ederseniz, usul hakkında ben konuşayım, ondan 
sonra oylayalım. 

BAŞKAN — Çoğunluik yoksa, usuıl hakkında na
sıl konuşursunuz Sayın Ege, müsaade 'buyurun? 

Sayın Recaii Kocaman, Sayın Ziya Müezziinoğlu, 
Sayın Erdoğan Baklkaibaşı, Sayın Besim Üs tünel 

ve Sayın Şebib Karamollaoğlu, «Çoğunluk olmadığı
nı» ilerd sürüyorlar; Tüzüğümüze göre yoklama ya
pacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yapılan yoklaima sonunda; görüş
melerin devamı için yeter çoğunluk olmadığı saptan
dığından, 23 Mart Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzere 47 nci Birleşimi kapatıyorum-

Kapanma saati : 17,53 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Adananın Tufanbeyli ilçesine 
bağlı ve kar altında kalmış köy yollarının açılması
na dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
raz'm yazdı cevabı. (7/507) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Bayındırlık ve 

Köy İşleri Bakanlığı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi rica ederim. 

C. H. P, Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Soru : 
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin başta Akçal, Fat-

makuyu, Evci, Hanyeri ve Çiftlik köyleri olmak üze
re birçok köyleri kar altında kalmış ve yolları temiz
lenmediğinden mağdur ve perişan duruma düşmüş
lerdir. 

Bu ilçe ve köylerin yollarının açılması için ne gi
bi tedbirler alınmıştır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 15 . 3 . 1976 
Tetkik - Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 06/04 - 316 - 002008 
Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. 20 . 2 . 1976 gün ve Kanunlar 

Müdürlüğü 3519 - 8177 - 7/507 sayılı yazınız. 

Adana Senatörü Kemâl Sanibrahimoğlu tarafın
dan, ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza inti
kal ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup, istenilen bilgiler ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Adana Senatörü Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu'nun 
yazılı soru önergesi cevabı. 

Yazılı soru önergesinde belirtilen köy yollarının 
devamlı olarak geçişe açık bulundurulması hususun
da 11 . 3 . 1976 gün ve 2476 sayılı yazı ile Adana Va
liliğine gerekli talimat verilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 25 ve 26 Şubat 1976 
tarihli bazı günlük gazetelerde yayınlanan yazılara 
dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Or
han Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/515) 

Cumhuriyet Senatosu .Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Prof. Fethi Çelikbaş 

1. — 25 ve 26 Şubat 1976 tarihli bazı günlük ga
zetelerde yayınlanan, Yahya Kemal Demirel firma
sının ihraç ettiği mobilya ile ilgili ihbar mektubunun 
fotokopisinin tarihi 27 . 7 . 1974'tür. Bu ihbar mek-
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tubu bakanlıkta (Umumî Evrakta veya Özel Kalem
de kaydından itibaren) hangi tarihlerde ve ne mua
mele görmüştür? 

2. — İhbar mektubunu Teftiş Kurulu Başkanlığı
na intikal ettiren Ecevit Hükümetinin Gümrük ve Te
kel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu, aynı zamanda. 
vergi iadesi muamelelerinde vazifeli merciler nezdin-
de de herhangi bir teşebbüste bulunulmasına dair ta
limat vermiş midir? Bu mercileri uyarmak maksadıy
le Bakanlığın bir teşebbüsü olmuş mudur? Ve olmuş
sa tarihi nedir? 

3. — Bakanlığınız müfettişi tahkikata hangi tarih
te başlamış ve raporunu hangi tarihte bitirmiş ve Ba
kanlığınız Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında hangi 
mercilere ve hangi tarihlerde ve ne vasıta ile intikal 
ettirmiştir? Bu muameleler mütad olan şekil ve şart
lara uygun olarak mı yürütülmüştür? Bu takdirde 
gizli olarak yürütülmesi kanun emri olan tahkikat ra
poru ve ihbar mektubunun fotokopisi sorumsuz ve 
yetkisiz kişilerin eline nasıl geçebilmiştir? 

4. — Tahkikatın devam ettiği müddet içinde, baş
ka kişiler veya aynı muhbir tarafından aynı konu ile 
ilgili başka ihbarlar yapılmış mıdır? Yapılmışsa ve ne 
muamele görmüşse tarihleri ile birlikte açıklanması. 

5. — Tahkikat sonucu müfettişlikçe rapora bağla-
nıncaya kadar geçen müddet nedir? Bu zaman için
de hangi balkanlar vazife görmüşlerdir? Tahkikatın 
devamı süresince bakan ve görevli müfettiş tarafın
dan, vergi iadesi muamelelerini yürüten merciler, ih
tiyatî tedbir alınmasını teminen her hangi bir şekilde 
uyarılmışlar mıdır? 

6. — İlk ihbarın ve yapılmışsa sonraki ihbarların 
taallûk ettikleri ihraca ilişkin vergi iadeleri hangi ta
rihlerde ihracatçı firmaya ödenmiştir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1 7 . 3 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1126 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 8268 - 3546/ 

7 - 5 1 5 sayılı 2 . 3 . 1976 günlü yazılarına ekli Sayın 
Fethi Çelikbaş'ın önergesi. 

1. — İhbar mektubunun Umumî Evrakta veya 
Özel. Kalem Müdürlüğü kaydından itibaren hangi ta
rihlerde ve ne muamele gördüğü bir heyete inceletti
rilmiştir. Bu hususu teferruatı ile tespit eden zabıt va
rakasının aslı ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

2. — İhbar mektubunu Teftiş Kurulu Başkanlığı
na intikal ettiren eski Gümrük ve Tekel Bakanı Mah

mut Türkmenoğlu aynı zamanda vergi iadesi muame
lelerinde vazifeli merciler nezdinde de herhangi bir 
teşebbüste bulunulmasına dair bir talimat vermemiş
tir. Bu mercileri uyarmak maksadıyle Bakanlığın bir 
teşebbüsü olmamıştır. 

3. — Bakanlığımız Başmüfettişine iş Teftiş Kuru
lu Başkanlığının 3930/30 sayılı 10 . 9 . 1974 günlü 
yazısı ile gönderilmiştir. Başmüfettiş bu yazıyı aldık
tan sonra tahkike başlamıştır. Tahkikatı 23 . 2 . 1976 
tarihinde bitirmiştir. Aynı gün raporun aslını Ereğli 
C. Savcılığına, bir örneğini Zonguldak Gümrük Mü
dürlüğüne, iki örneğini Teftiş Kurulu Başkanlığına 
PTT idaresi vasıtasıyle göndermiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu 24 . 2 . 1976 ta
rihinde saat 11.00 civarında almış ve aynı gün bir ör
neğini haksız olarak alınmış vergi iadesinin istirdadı 
ve ilgili sair malı mevzuata göre gereği yapılmak üze
re Maliye Bakanlığına tevdi etmiştir. 

Bu muameleler mutad olan şekil ve şartlara uy
gun olarak yürütülmüştür. 

Yaptırdığım inceleme sonunda ihbar mektubu
nun kanunen açıklanması yasak olduğu için rapora 
eklenmediği ve gazetedeki fotokopisinde görülen 
«Ek 1» yazısının sırf bunun rapordan alınmış fikrini 
uyandırmak için yapılmış bir tertip olduğu, esasen 
ihbar mektubunun zamanın Gümrük ve Tekel Baka
nı tarafından Teftiş Kuruluna günlerce sonra havale 
edildiği bu itibarla bunun fotokopisinin daha o za
man bizzat Bakan tarafından alınmış olduğu kuvvet
li ihtimal dahilinde görülmüştür. 

Soruşturma raporuna gelince bunun müfettiş ta
rafından verilmediği kanaat ve sonucuna varılmış, 
bununla beraber basma ve sorumsuz kişilere ne suret
le intikal etmiş olduğu tespit edilememiştir. 

4. — Tahkikata başlanmadan önce aynı muhbir 
tarafından iki ihbar yapılmıştır. Bu ihbarlar Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından yukarıda zikredilen ya
zı ile 10 . 9 . 1974 tarihinde Başmüfettişe gönderil
miştir. Birinci soruya verilen cevapta bahse konu olan 
zabıt varakasında bu husus etraflıca tespit olunmuş
tur. 

5. — Tahkikatın tümü halen bitmemiştir. Beş par
ti ihracat ile ilgili tahkikat yapılmıştır. Bunlardan an
cak iki partilik ihracatla ilgili kısım bitmiş ve rapora 
bağlanmıştır. Diğer üç partiye ait tahkikat da en kısa 
zamanda bitirilmeye çalışılmaktadır. İki partilik ihra
catla ilgili kısmın tahkiki 17 ay 13 gün sürmüştür. 

Başmüfettiş tahkik emrini alınca her zaman oldu
ğu gibi derhal işi incelemiş ve muhbiri bularak giz-
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lice dinlemiştir. Bilâhara çok gizli ve hiç kimseye hiç
bir şey sezdirmeden tahkikata devam etmiştir. Bazen 
Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile bazen de kendisi 
direkt olarak muhtelif yerlerle yazışmalar yapmak 
suretiyle tahkikata aralıksız devam etmiştir. Nitekim 
Kıbrıs'tan 2 . 4 . 1975 tarihinde belgeleri temin etme
ye muvaffak olmuştur. Bilâhara kendisi de Kıbrıs'a 
giderek Kıbrıs ile ilgili incelemesini tamamlamıştır. 

Tahkikata Sayın Mahmut Türkmenoğlu'nun Ba
kanlığı zamanında başlanmış, Sayın Baran Tuncer 
zamanında aralıksız devam edilmiş, benim Bakanlı
ğım sırasında da iki partilik ihracatla ilgili kısmı biti
rilmiştir. Diğer kısımlar da en kısa zamanda bitirile
cektir. 

Tahkikatın devamı süresince Bakanlar ve görevli 
müfettiş tarafından veıgi iadesi muamelelerini yürü
ten merciler, ihtiyatî, tedbir alınmasını teminen her
hangi bir şekilde uyarılmamışlardır. 

Ancak, deliller tam olarak tespit olunduktan son
ra rapor düzenlenmiş ve gereği yapılmak üzere alâ
kalı mercilere gönderilmiştir. 

6. — Vergi iadelerinin hangi tarihlerde ihracatçı 
firmaya ödendiği Bakanlığımca bilinmemektedir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tespit tutanağı 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğinin Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 2 . 3 . 1976 günlü 
8268 - 3546/7/515 sayılı ve Gümrük Tekel Bakanlı
ğına hitaben yazılan yazısı üzerine Senato Üyesi 
Sayın Fethi Çelikbaş'ın Gümrük ve Tekel Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyen 
önerge sureti dolayıs'ıyle 5 .3 .1976 günü saat 11,00' 
de Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde aşağıdaki 
inceleme ve tespit Teftiş Kurulu Başkanı Ali Can-
tez, Gümrükler Genel Müdürü Yılmaz İsmailoğlu 
ve Özel Kalem Müdür Muavini Melâhat Taşkın ta
rafından yapılmıştır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığına 29 . 8. 1974'de ha
vale edilen mektup üzerinde «Görüşelim evveliyatı 
var» imza M. Türkmenoğlu ibaresi mevcuttur. Aynı 
mektubun taıihi 27 . 7 . 1974 gün bu mektup Ba
kanlık Özel Kalem Müdürlüğünün evrak kayıt def
terinde 2 . 9 . 1974 gün 7754 sayı ile kaydına almış
tır. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 . 9 . 1974'de kaleme 
Dr. T. Atan imzası ile havale edilmiştir. Bu durum 
muvacehesinde; mektup 27 . 7 . 1974 tarihini taşı
makta, 2 . 9 . 1974 günü Özel Kalem Müdürlüğü 
kaydına ghmıkte ve 23 . 8 . 1974'de Teftiş Kurulu 

Başkanlığına Bakan tarafından havale edilmişse de; 
4 . 8 '. 1974 tarihli mektup metninden; «27 . 7 . 1974 
günü muhbirin Bakanla görüşmek üzere evvelâ Ba
kanlığa, bulamayınca 23,30'da evine gittiği ve İs
tanbul'da bulunduğunu öğrendiği, 28 . 7 . 1974 pa
zar günü içişleri Bakanlığına telgrafla (CUNTA) 
adlı geminin yakalanmasını saat 9,30'da ihbar et
tiğini, sureti ekli yazısını ise 28 . 7 . 1974 tarihinde 
Ankara Postahanesinden Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı makamına postaladığı, 30 . 7 . 1974 günü yıldırım 
telefonla Bakanlık makamını aradığı, Bakanın ol
madığını öğrenince Özel Kalemde Abbas Beyle gö
rüşerek durumu kısa olarak anlattığı ve dilekçesinin 
araştırılmasını arz ettiği, aradan bir hafta geçince 
Bakanı evinde ziyaret ettiği, posta ile gönderdiği ya
zının bir sureti ile . îçişleri Bakanlığına gönderdiği 
telgrafın bir suretini Bakana verdiği, ihbar yazı su
reti üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı 23. 8 imza 
M. Türkmenoğlu olarak havale edildiği, 4 . 8 . 1974 
günlü mektubun üzerinde Kaleme 26. 8 imza Ali 
Cantez olarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca havale 
edildiği, zata mahsus ibareli Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı - Ankara başlıklı 27 . 7 . 1974 tarihli ve is
minin gizli tutulması kayıtlı mektubun Özel Kalem 
Müdürlüğü kayıt defterine 7658 sayı ve 26 .8 .1974 
günü kaydedilmiş bulunduğu nitekim yukarıda be
lirtildiği gibi bu mektubun Teftiş Kurulu Başkanlığı
na 23. 8 M. Türkmenoğlu imzası ile havale edildiği 
anlaşılmış ve tespit edilmiştir. 

İşbu tespit tutanağı 3 nüsha halinde ve 2 sayfa
dan müteşekkil olarak müştereken yapılan inceleme 
sonucu tanzim olunarak birlikte imza altına alın
mıştır. 

5 . 3 . 1976 

Teftiş Kurulu Başkanı Gümrükler Genel Müdürü 
Ali Cantez Yılmaz İsmailoğlu 

Özel Kalem Md. Muavini 
Melâhat Taşkın 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Göle Kaymakamına dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(71517) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zdı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını saygıla
rımla rica ederim. 

26 . 2 . 1976 
C. Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay 
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Göle ilçesine tayin edilen genç, çalışkan, dürüst 
bir kaymakam, bazı partizanlar tarafından (şekva)'ya 
maruz bırakılmıştır. İçişleri Bakanı kaymakamı bir 
hafta önce telefon emriyle bilinen iklim ve ulaşım 
şartlarına rağmen noımal atama yöntemi dışında 
(Şemdinli'ye) geçici kaydıyle Göle'den uzaklaştırmış-
tır. Şemdinli'ye kaymakam ihtiyacı duyulması halin
de, bunun en yakın en münasip şekilde karşılanma
sı olanağı varken Göle'deki kaymakamı seçme, ama
cın Şemdinli'ye kaymakam sağlanması değil, Göle' 
deki kaymakamın cezalandırılmasıdır. Göle'de tüm 
köyler adına muhtarlar ve Göle'deki halkın kahır 
çoğunluğu «Halka hizmet» edebilen, halktan biri 
olabilen genç kaymakamın şahsında kendilerinin (ce
zalandırılmak) istendiğinin açıkça ve kesin olarak il
gililere ulaştırmışlardır. 

Sayın îçişleri Bakanından yazı ile işlemin dur
durulmasını ve kaymakam hakkındaki tüm işlemle
ri halk oyuna açıklamasını yazıyle istedik. Cevap ve 
sonuç alamadık. 20 . 2 . 1976 günü yazıyla Başba
kan olarak sizden «durdurulma» talebinde bulun
duk, açıklama veya sonuç alamadık. Yasama organ- ; 
larının tutanaklarına geçmek ve yasama denetimi 
haklarımıza esas olmak üzere kaymakamın telefon ] 
emriyle (Göle halkını cezalandırmak) ve haikla iliş- \ 

kileri «sert» bir düzeyde bulunan bir şahsı kayma
kama vekâlet ettirmek üzere başvurulan girişimlerin 
nedenlerinin ve sayın İçişleri Bakanının yazılı baş
vurmamıza rağmen açıklama yapmamasının sebeple
rinin açıklamasını taiebediyorum. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16.3.1976 
Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. Değ. ve atama 731/4270 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 26 . 2 . 1976 gün 3554 - 8279 ve 7/517 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sırrı 

Atalay'ın 26 . 2 . 1976 tarihli yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

Göle Kaymakamı 1 3 . 2 . 1976 tarihinde ilçede 
tarafsızlığını koruyamadığı zuhur eden asayişe mü
essir olaylarda yeterli tedbirleri alamadığı sebeple
rine binaen hakkında soruşturma yapan mülkiye mü
fettişi ve il valisi tekliflerine uyularak aynı sınıf ve 
bölgede münhal bulunan Şemdinli ilçesinde vekâle
ten görevlendirilmiştir. 

Arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Oğuzhan Asiltürk 

— 252 — 
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492 Sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 Saydı Tarifenin Değişik 1 nci Bölümünün Değiştirilmesi; Değişik 
86 ncı Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun 

Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir. 

TABİÎ ÜYELER 
Kkrem Acuner 
Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ata'klı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sun ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AMASYA 
Mac it Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderiioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Reoai Kocaman 

Üye sayısı : 18-1 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 111: 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : — 
Oya ikatılmayanllar : 72 

Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin. 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâıdddm Yılmazrtürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barias Küntay 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergene]i 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlü 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıeoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünei 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mikıün Kırlı 

KAHRAMAN MAKAS 
Adnan Karaîküçük 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Feyzi Halıcı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğtoı 
Fevzi özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 
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SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Re ret Renrîeci 

SİYAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URPA 
Abdulgani Demirkol 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 

Muhsin Batur 

Zeyyat Baykara 

Fethi Çelikbaş 

Nihat Erim 

Sadi Irmak 

Şerif Tüten 

Bahriye Üço'k 

[Reddeden] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

öühat Alpan 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman (İ. A.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (İ.) 
Belâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Ergun Özkan 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR. 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
İbrahim Özüirk 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatvmoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Tejkin Arıburun 
(Başkan) 
Mehmet Feyyat 

İZMİR 
Belİg Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğhı 
KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
AhmetJ Özmumcu 

MALATYA 
Nurettinı Akyurt 
Hamdi Özeı* 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtikı Bayikal 

SAKARYA 
Osman Şalihoğlu 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzı/m İneibeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlı* 
(1) 
Hasan Güven 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Voli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 
Halil Tunç 

, . < . . . . 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 3 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız bir yedek üye seçimi. 

2. — AET Karma Padlamento Komisyonunda 
açık bulunan bir asıl üyelik için seçim. 

3. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/6) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştnması 
isteyen önergesi. (10/12) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarımn, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/13) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it

hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zoguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/16) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

8. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün, faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
rappru. (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme 
sebebine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/23) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay Altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/25) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'-: 

(Devamı arkada) 
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da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel Müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/32) 

19. •— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, emekliye ayrılan işçilere ödenmesi 
gereken tazminatlara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/33) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırmasvi isteyen önergeleri. (10,36) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Koıi3<7a Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'mn, su ürünleri iie meşgul olan koo
peratifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/37) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı 
Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi; de
ğişik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 
79 ncu maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi :• 1/311; C. Senatosu : 1/402) (S. 
Sayısı : 556) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1976) 

X 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanununun değişik geçici 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/301; 
C. Senatosu : 2/96) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1976) 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı Sağlık Kurumlan iie Esenleştirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanlık tezkeresi ile Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1,394) (S. Sayı
sı : 560) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1976) 

4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 56 ncı maddesinin tadiline ve bu kanuna 2 ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifinin Mil^ 
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2 183; C. Senatosu : 2/98) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 



Topiant.: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 556 

492 Sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 Sayılı Tarifenin Değişik 1 nci 
Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 nci Maddesinin Sonuna Bir 
İbare Eklenmesi ve 79 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 

1/311; C. Senatosu : 1/402) 

(Not : M. Meclisi S: Sayısı : 221) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 16.2. 1976 
Sayı : 2737 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 2 . 1976 tarihli 57 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
492 Sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 Sayılı Tarifenin Değişik 1. nci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 
nci Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1 . 7 . 1975 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 27. 
29, , 10, 12, 16 . 2 . 1976 tarihli 45, 47, 53, 55 ve 57 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiş
tir: (Millet Meclisi S. Sayısı : 221) 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu • 26, 2 . 1976 

Esas No. : 1/402 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 Şubat 1976 tarihli 57 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tarifenin 1 nci Bölümünün değiştirilmesi, değişik 86 nci maddesi
nin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı, Millet Mecli
si Başkanlığının 16 Şubat 1976 tarihli ve 2737 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmekle, Komisyonumuzun 26 Şubat 1976 tarihli Birleşiminde Maliye Bakanlığı temsilcisi de hazır bu
lunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 
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I) Tasarı, Finansman Kanunu ile değişik 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tarifenin 1 nci bolü 
münü değiştirmeyi, Harçlar Kanununun muafiyetlerle ilgili 86 ncı maddesinin (a) bendinin sonuna «Yalnız iki 
yıllık süre için» ibaresinin eklenmesini. Konsolosluk Harçlarının ücret tarifesinin tespiti ile ilgili 79 ncu 
maddesinin değiştirilmesini öngörmektedir. 

Pasaport harçları ile ilgili 6 sayılı tarifede değişiklik yapılmak suretiyle işçi pasaportlarının süre uzatı
mından alınan yıllık harç 82,50 liradan 75,00 liraya indirilmekte ve tablo yeniden düzenlenmektedir. 

Bunun yanı sıra yabancı para üzerinden yurt dışında alınacak harçların ücret tarifesinin, döviz kurların
daki değişikliklerden etkilenmemesi için ve sık sık tarife tespiti külfetinden kurtarmak gayesiyle kısmî sabit 
kur esası getirilmektedir. 

Ayrıca, pasaport kanununda yapılan bu değişiklik ile işçi pasaportlarının 2 yıl olan süresi 5 yıla çıkarıl
makta ve değişikliğin zorunluluğu olarak Harçlar Kanununun 86 ncı maddesindeki muafiyet hükmü 2 yıl ile 
sı rurlandınlmaktadı r. 

Yukarıda anılan nedenlerle getirilen tasarının uygulamada büyük 
Komisyonumuz tasarıyı benimsemiştir. 

kolaylıklar sağlayacağını gözeten 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Ankara 
Yiğit Kökcr 

Aydın C. Bşk. 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı 

S. Ü. C. Bşk. S. t). 
-lalil Goral Zeyyat Baykara Fethi Çelikba.) 
?plantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkıırt 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Hasan Güven 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 556) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

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

Tasarısı 

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

1. — Pasaport Harçları : 
1. — Umuma mahsus münferit ve müşterek pasa

portlar (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil): 
3 ay için olanlar (500 TL.) 
6 ay içtin olanlar (75Ct TL.) 
1 yıl için olanlar (1 000 TL.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar (1 500 TL.) 

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

Süre uzatıldığı takdirde, Konsolosluklarda yapı-
ian süre uzatımları dahil, uzatılan sürenin karşılığı 
olan harç aynen alınır. Ancak öğretmen ve öğrenci
lerden kurulu gruplara ait ortak pasaportlar ile bu 
pasaport sürelerinin uzatılması halinde pasaportta 
kayıtlı her kiş;i için bu harcın yarısı alınır. 

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

1 yıl için olanlar 
2 yıl için olanlar 
3 yıl için olanlar 
4 yıl için olanlar 
5 yıl için olanlar 

(75 TL.) 
(150 TL.) 
(225 TL.) 
(3001 TL.) 
(375 TL.) 

Süre uzatımları için de aynı tutarda harç alınır. 
3. — TedaVi ve öğrenim amacıyle yurt dışına gi

deceklere, sarı basın kartı hamillerine ve münhasıran 
Kıbrıs'a seyahat edeceklere ait olan pasaportlar: 

3 ay için olanlar (55 TL.) 
6 ay için olanlar (105 TL.) 
1 yıl için olanlar 1165 TL.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar (310 TL.) 

Süre «Uzatımları için de aynı tutarda harç alınır. 

4. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü 
maddesinin son fıkrası gereğince verilen ve yalnız 
Türkiye'ye dönüş İçin geçerli olan pasaportlarla aynı 
Kanunun 18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara 
mahsus damgalı pasaportlar (250 TL.) 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

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

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 556) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

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

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

Madde 79. — Konsolosluk Harçları ile, Türkiye 
Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklanmn 
yaptıkları her türlü işlemler; tarifelerde yazılı harç
ların Merkez Bankasımn tespit ve ilân etmiş olduğu 
resmî kurlar üzerinden, mahallî paraya çevrilmesi su
retiyle Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlana
cak cetvellere göre, harca tabi tutulur. Döviz kurla
rında sonradan yapılacak değişiklikler dikkate alın
maz. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

>:>©<« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 556) 



Toplantı : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 559 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununu Değiştiren 202 Sayılı Kanunun 
Değişik Geçici 4 ncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun Teklifinin 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /301; C. Senatosu : 2 /96) 

(Not : M. Meclisi S, Sayısı : 211) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği J2 . 2 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1549 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1976 tarihli 53 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 saydı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklij 3.12. 1974 tarihinde Başkanlıkça ?!k Komisyona kava!e edilmiş ve Genci Kurulun 27, 
29. 1; 5, 10 . 2 . 1976 tarihli 45, 47, 51 ve 53 ncü bir sinilerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 211) 

Büke ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 4 . 3 . 1976 

Esas No. :2/96 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1976 tarihli 53 ncü Bireşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 12 . 2 . 1976 tarihli ve 1549 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 4 Mart 1976 tarihli Birleşiminde, Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Maliye Bakanlığı temsilleri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I. - Teklif, Gelir Vergisi Kanununun 53 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek usulde Gelir Vergisine 
tabi bulunan ve kazançlarını bilanço veya işletme hesabma göre tespit etmek mecburiyetinde olan çiftçilerin 
1978 yılına kadar ziraî kazançları üzerinden diledikleri takdirde götürü gider usulüne göre vergilendirilmele
rini öngörmektedir. 

202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi ile çiftçilerin defter mükellefiyeti 1964 yılına kadar durdurul
muş, daha sonra çeşitli tarihlerde çıkarılan kanunlarla bu süre 1974 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Bu defa 
bu süre dolduğundan, çiftçiler götürü gider usulde vergi ödemekteyken gerçek usule göre defter tutma 
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mecburiyeti ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Defter tutmanın günümüz şartlarında çiftçilerimiz için çok zor 
olduğu herkesçe bilinmektedir. Gerek defter tutacak muhasebeci bulabilme ve gerekse kanunen zorunlu 
vesikaların toplanabilmesi çiftçilerimiz için büyük külfettir. 

Anılan nedenlerle çiftçilerimizi bu zorluktan kurtarmak gayesi ile getirilen işbu teklifi Komisyonumuz 
benimsemiştir. 

Komisyonumuzda yapılan tetkik ve müzakerelerde, Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde Gelir 
Vergisine tabi bulunan ve kazançlarını bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit etmek mecburiyetinde 
olan çiftçilerin ziraî kazançlarını götürü gider usulüne göre vergilendirmeleri için yapılan bu süre uzatmaları
nın sosyal adaletin, rasyonel çalışmanın gereği olarak son olması, bu tasan ile tanınan sürenin çiftçilerimiz 
için bilanço veya işletme hesabına göre vergi ödeyebilmeleri için bir hazırlık dönemi olması temenni edilmiş 
ve işbu temenninin raporda, yer almasına karar verilmiştir. 

II. - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda Başkan ve sözcü 
Ankara 

Yiğit Köker 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıya katıldı 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Bay kar a 

C. Bşk. S. Ü. 
Söz hakkım saklıdır 

Fethi Çelikbaş 

Erzincan 
NıVazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 
Toplantıya katıldı 

İmzada bulunamadı 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıya katıldı 
imzada bulunamadı 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Tabiî Üye Trabzon 
1 ncı plana. Anayasanın vergi adalen Karşıyım 
ilkesine aykırı olduğu için karşıyım 2 yıl ertelenmesine teknik nedenlerle 

Haydar Tunçkanat katıldım 
Hasan Güven 

C. Senatosu (S. Sayısı : 559) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununu Değiştiren 202 
Sayılı Kanunun Değişik Geçici 4 ncü Maddesinin 

Tadili Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1.— 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 Sayılı Ka
nunun 642, 890, 1132 ve 1631 Sayılı Kanunlarla ta
dil edilen geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Gelir Vergisi Kanununun 
53 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek usulde 
Gelir Vergisine tabi bulunan ve kazançlarını bilanço 
veya işletme hesabı esasına göre tespit etmek mec
buriyetinde olan çiftçiler (1962, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977 ve 1978) yıllarına ait ziraî kazanç
ları üzerinden diledikleri takdirde götürü gider usu
lüne göre vergilendirilirler. 

Mükellefler bu hususu Vergi Dairelerine vere
cekleri yıllık beyannamelerinde açık bir şekilde be
lirtmeye mecburdurlar. 

MADDE 2. —Bu Kanun 1 . 1 . 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Ba
kanı yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. I 

. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununu Değiştiren 202 
Sayılı Kanunun Değişik Geçici 4 ncü Maddesinin 

Tadili Hakkında Kanun Teklifi 

C. Senatosu (S. Sayısı: 559) 





Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 560 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkındaki 4 . 1 . 1961 Tarihli ve 209 Sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 
Tarihli ve 641 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesi ile Değişik 1 nci Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanlık Tezkeresi İle Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
(M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/394) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 226) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 1 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1362 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisinin 20 .1 .1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Ve-
r'îecek Döner Sermaye hakkındaki 4 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25 .6 .1965 tarihli ve 641 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi ile değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1.11.1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20.1 .1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 226) 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal îşler Komisyonu 26 . 2 . 1976 

Esas No. : 1/394 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
26 .1 .1976 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan Millet Meclisinin 20 .1 .1976 tarihli 41 nci Bir

leşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle ka'bul edilen, «Sağlrk ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık 
Kurumlan ile Esenleştirme (Refhabilitasyon) Tesislerine Verilecc'k Döner Sermaye hakkındaki 4.1.1961 tarihli ve 
209 sayılı Kanunun 2 5 . 6 . 1965 tarihli ve 641 ayılı Kanunun 7 nci maiddesi ile değişik 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı» bütçe müzakereleri ve müteakip ara verme kararı nedeni ile ve yine Ko
misyonumuzda eksik bulunan üyelerin tamamlanamaması sebebiyle mezkûr tasarı süresi içinde görüşüleme
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 36 nci maddesi gereğince işleme tabi tutulmak üzere tasarı ve dosyası 
- ilişikte Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Sözcüsü 

Kemal Kılıçoğlu 



Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 4 . 3 . 1976 

Esas No. : 1/394 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ile esenleştirme (Rehabilitasyon) tesislerine 
verilecek döner sermaye hakkındaki 4 . 1 . 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı, Millet Mec
lisi Başkanlığının 23 . 1 . 1976 tarihli ve 1362 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Komisyonumuzun 4 Mart 1976 tarihli Birleşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ile Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, 4 Ocak 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunla Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığı kurum ve hasta
neleriyle esenleştirme (Rehabilitasyon) müesseselerine verilen döner sermaye miktarını 700 milyon liraya çı
kartılmasını ve bu miktarın her bütçe yılı içerisinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırılabilmesini ön
görmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme müesseselerine 209 sayılı Ka
nunla 75 milyon lira sermaye verilmiş ve bu miktar 641 sayılı Kanunla 150 milyon liraya çıkartılmıştır. 

1973 malî yılında 193 sağlık kurumuna döner sermaye tahsis edilerek mevcut nominal sermayenin 
145 800 000 lirası dağıtılmış bulunmaktadır. 

Geçmiş yıllardaki değerler gözönünde tutulacak olursa, her geçen yıl sağlık kurumlarının gelişmesi ve de-
ğerlerindekj büyük gelişmeleri sonucu, bu kurumlara tahsis edilen 100 000, 200 000 lira gibi sermayelerin ih
tiyacı karşılayamaz duruma geldiği görülecektir. 

193 sağlık kurumuna dağılmış bulunan nominal sermaye 86 K.urumda ödenmiş duruma geçmiş, merkez he
sabı adı altında bloke edilen sermaye fazlası 20 753 010 lira olmuş ve 1972 malî yılı sonunda döner sermayeli 
kurumların net kârı toplam 35 394 361 liraya ulaşmıştır. 

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile emekli, adi malullük veya va
zife malûllüğü aylığı bağlanmış olanların, bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, dul 
ve yetim aylığı alanların muayene ve tedavilerine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmiş olması sağ
lık kurumlarındaki döner sermaye gelirlerini daha da artıracak ve buna bağlı olarak kâr da yükselecek ve 
kurumların ödenmemiş durumda olan sermayeleri de kısa zamanda ödenmiş duruma geçecek böylece dö
ner sermaye fazlası olarak bloke edilecek milyonlarca lira kullanılmaz hale gelecektir. 

Döner sermayenin kurulduğu zamana göre hem sağlık kurumlarında hem de yatak sayılarında büyük ar
tışlar olmuştur. Bu durum karşısında, sermayesi ödenmiş duruma gelen kurumların sermaye artırım taleple
rini karşılamak, döner sermayesiz kurumlara sermaye verebilmek, küçük ve yetersiz sermayelerle çalışan ku
rumların olanaklarım daha yeterli düzeye çıkarmak zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 

Artan döner sermaye gelirleri kurumlardaki hizmetin kalite ve düzenini yükseltici nitelikte etki yapmakta, 
bu durum yoksul vatandaşların ücretsiz muayene, tedavi ve bakun olanaklarının gün geçtikçe daha çok art
masını sağlayacaktır. 

Bu nedenlerle döner sermayenin 700 milyona çıkartılmasinı öngören işbu tasarı Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 560) 
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II - Millet Meclisi metninin, 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Komisyonumuz, sağlık kurumlannm ve esenleştirme (Rehabilitasyon) müesseselerinin hizmetlerini da
ha etkili bir şekilde yapabilmeleri için işbu Kanun tasarısının öiran önce kanunlaşmasında yarar gördüğün
den, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına al
mıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Ankara 
Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkan V. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Söz hakkım saklı 
Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
Hasan Güven 

C. Senatosu (S. Sayısı : 560) 



— 4 — 

M İ L I ^ T MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Stâğjkii ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Ku
rumları iie Esenleşîirme (-Rehahilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 4.1, 1961 Ta
rihli ve 209 Sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 Tarihli ve 
641 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesi ile Değişik 1 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyai Yardım Bakanlı
ğına bağlı sapık kurumlanyle Esenleştirme (Re
habilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 4 . 1 . 1961 tarih ve 209 sayılı Kanunun 
25 . 6 . 1965 tarih ve 641 sayılı Kanunun 7 nci mad
desiyle değişik 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 1. — 2 0 9 sayılı Kanunla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kurum ve hastaneleriyle Esen
leştirme (Rehabilitasyon) müesseselerine verilen dö
ner sermaye miktarı 700 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Bu miktar fıer bütçe yılı içerisinde Bakanlar Ku
rulunca ihtiyaea göre aıtınlabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Ku
rumları ile Esenleşîirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 4.1. 1961 Ta
rihli ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 Tarihli ve 
641 Sayıh Kanunun 7 nci Maddesi ile Değişik 1 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 

MADDE i. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı: 560) 



Toplantı : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 561 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı Maddesinin 
Tadiline ve Bu Kanuna 2 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /183; 

C. Senatosu : 2 /98) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 202) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 3 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 863 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 3 . 1976 tarihli 70 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinin tadiline ve bu kanuna 2 geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 30 . 4 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
2 . 3 . 1976 tarihli 70 nci Birleşiminde görüşülerek ka^ul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 202) 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 11.3. 1976 

Esas No: 2/98 
Karar No : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 Mart 1976 tarihli 70 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinin tadiline ve bu kanuna 2 geçici madde eklenmesine 
dair Kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 4 Mart 1976 tarihli ve 863 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 11 Mart 1976 tarihli birleşiminde T. C. Emekli San
dığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

I — Teklif, 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinin değiştirilmesini ve bu kanuna 
2 geçici madde eklenmesini öngörmektedir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapan subay ve astsubaylar vazife malulü olduklarında, maluliyetleri 
tespit edildikten sonra emekliye sevk edilmektedirler. Emekli maaşlarının yanı sıra bu kişilere, 1 - 6 derece 
arasında değerlendirmesi yapılan maluliyetlerine göre % 60 ile % 15 arasında maluliyet zammı ilâve edilmektedir, 
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Yedek subayların okulda ve hazırlık kıtasında bulunduklarında; muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silâh al

tında bulundukları sırada ve celpleri ve terhisleri sırasında vazifelilerin gözetimi altında şevklerinde, vazife ma
lûlü olmaları halinde kendilerine 5434 sayılı Yasamn 56 ncı maddesi ile 1 ve 6 ncı dereceler arasında 75 - 40 
lira aylık bağlanmaktaydı. 

Bu miktarlar sonradan çıkarılan çeşitli kanunlarla günün koşullarına uygun hale getirilmeye çalışılmış ve 
1 Mart 1976 tarihli ve 669 sayılı Kanunla bu miktarlar maluliyet derecelerine göre 126,90, 142,76, 158,62, 
174,48, 206,21, 237,94 liraya yükseltilmiştir. Daha sonra 669 sayılı Kanunla alt sınır aylıkları getirilerek, emek
li, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim ayl ık lar ın 250 liradan aşağı olmayacağı hükme bağlanmış
tır. Daha sonra çıkarılan 1425 sayılı Kanunla ise bu miktar 539 liraya yükseltilmiştir. 

Ancak, bu miktarların da bu günkü hayat şartları karşısında çok düşük olduğu bir gerçektir. Bunun ya
nı sıra, maluliyet derecesi göze alınmadan iki gözünü kaybeden iki ayağı kesilen bir malulle sadece bir par
mağı arızalanan malûlü aynı ölçüde değerlendirmek hac ve adalet ölçüleri ile bağdaşmamaktadır. 

Teklif bu aksaklıkları düzeltmekte, Devlet Memurları Kanununa paralel olarak, Devlet memurluğuna ilk 
girişte öğrenim durumlarına göre tespit edilen derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet memuriye
tinde bulunmuş olanların ise kazanılmış hak ve aylıklarının emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan 
derece ve kademe tutarlarının % 70'i üzerinden aylık bağlanmasını, bu suretle bağlanacak aylıklarına tespit 
edilen 1 - 6 derece arasında maluliyetlerine göre 5434 sayılı Kanunun 54 ncü maddesinde gösterilen nispet
lerde zam yapılmasını öngörmektedir. 

Teklif kanunlaştığı zaman erlere ve yedek subay öğrencilere bağlanacak aylıkların miktarları şöyle ola
caktır : \ 

(15/1) (14/2) (9/1) 
(13/3) Yd. Sb. Ok.Öğ 

Derecesi İlk Orta Lise Yüksek 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 538 — 
1 484,— 
1 358,— 
1 286,— 
1 187,— 
1 137,50 

1 824,50 
1 710,50 
1 596,50 
1 482,50 
1 368,50 
1 311,50 

2 066,50 
1 937,50 
1 808,50 
1 679,— 
1 550,— 
1 485,50 

2 712,— 
2 542,50 
2 373,— 
2 203,50 
2 034 — 
1 949 — 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler sırasında teklifin geçici 1 nci maddesinde anılan 1.1.1959 tarihinin 
ıhiçbir anlamı olmadığı bu nedenle .maddî bir hata 'olarak metne girdiği, T. C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü temsilcisinin de beyan ve açıklamaları karşrsında bu tarihin T. C. Emekli Sandığının kuruluş ta
rihi olan 1 . 1 . 1950 tarihi olması gerektiği tespit edilmiştir. Böylece, Geçici 1 nci madde kapsamına 1.1.1950 
tarihinden evvel bağlanan vazife malullüğü aylığı erlerin değil, 1.1.1950 tarihinden evvel vazife malûllüğü 
aylığı bağlanan erlerin gireceği şeklinde anlaşılması gerektiği Komisyonumuzca karara bağlanmıştır. Aslında 
madde metninin bu şekilde anlaşılmaya müsait olduğu ancak ilerde yanlış bir uygulamaya meydan vermemek 
için bu tespitin Komisyon raporunda böylece yer alması kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 561) 
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Bir haksızlığın giderilmesi gayesiyle hazırlanan teklifi Komisyonumuz benimsemiştir. 
II - Mdllet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 

Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü, 
Fethi Çelükbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvekili 
C. Basile. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

K. M araş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

C. Bşk. S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı 

JCars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Hasan Güven 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 561) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı 
maddesinin tadiline ve bu Kanuna 2 Geçici Madde 

eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki 2 Geçici Mad
de ilâve edilmiştir. 

Madde 56. — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erle
rin silâh altında bulundukları esnada veya celp ve 
terhislerinde (serbest şevkler dahil) şevkleri sırasın
da, Yedek Subay Okulu öğrencilerinin gerek okul
da, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife 
malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim du
rumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece 
ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuri
yetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylık
ları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edi
len giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olan- I 
lara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda kar
şılığı olan derece ve kademe tutarının, % 70'i üze
rinden aylık bağlanır. 

Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet de
recelerine göre, 55 nci maddede gösterilen nispet
lerde zam yapılır. 

Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmeti
ni başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağ
lanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 . 1 . 1959 tarihinden 
evvel bağlanan vazife malullüğü aylığı alan erlerle, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre va
zife malullüğü aylığı bağlanan erler de bu kanun hü
kümlerinden istifade ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 49 
ncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde müracaat 
edememiş olmaları nedeniyle aylık bağlanamamış bu
lunan muazzaf, yedek ve gönüllü erler ile, Yedek Su
bay Okulu öğrencilerine veya bunların dul ve yetim
lerine vazife malullüklerinin 5434 sayılı Kanunun il
gili maddesine göre tevsik edilmesi ve bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde T. C. 
Emekli Sandığına müracaat etmeleri halinde, müra
caat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık 
bağlanır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı 
maddesinin tadiline ve bu Kanuna 2 Geçici Madde 

eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 561) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

»• ı ı ^ H ^ ı » I 
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