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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, Genel Af Kanunu 
kapsamının dışında bırakıldıkları halde haklarında 
kanunî işlem yapılmayan zeytinyağı skandali faille
rine; 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, parlamenter
lerimizde ne gibi özellikler aranması geröktiğine dair 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimse
siz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısının (S. Sayısı : 604) maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

1 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top

lanılmak üzere Birleşime saat 19.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

Divan Üyesi 

Urfa 

Abdülgani D emir kol 

• « • • » . 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvckili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Bur lur), Scbahattin Savcı (Diyarbakır) 

II. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
84 ncü Birleşim için yoklama yapılacaktır. 
(Yoklamaı yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Yeterli sayımız vardır, 84 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 25 Haziran 
1976 günü yapılan üniversitelerarası seçme sınavı ne
deniyle cereyan eden olaylara dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Sayın Hüseyin Öztürk, «25 Haziran 1976 günü yapı
lan Üniversitelerarası seçme sınavı nedeniyle yasa, 
tüzük ve yönetmelikler dışı ve sınava girenleri olum
suz yönden etkileyici olay ve durumları açıklayarak, 
ilgilileri uyarmak ve gerekli işlemlerin yapılmasını 
sağlamak amacıyle» gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Ülkemizde son günlerde yasaların ötesinde olay
lar gelişiyor. Yasalar çiğneniyor, bu yasaların çiğ
nenişinde vatandaşlar ölüyor yahut birçok hakları 
zayi oluyor; ama olaya baktığımızda orada Hükümet 
yok. 

Bu bakımdan bu konuşmamda bilhassa olaylara 
girerken, Hükümetin bu konudaki tutumuna da de
ğinmeyi faydalı buldum. 

Ülkemizde hukukun üstünlük ilkesini, yargı or
ganlarının kararlarını, anayasal haklan çiğneyenlerin 
ve düzenin gereği olan belli kurallara uymayanların 
başında, bu durumda Sayın Başbakan geliyor. Ülkü 
Ocaklı tedhişçileri de adam öldürmeye yönelten, okul
larda, yurtlarda can güvensizliği yaratan, yine Türk 
Gençlerinin içinde bulunduğu bu acı durumu yara
tan da bugünkü Hükümet ve başıdır. 

Tüm anarşik ve tedhişçilik olaylarının kaynağı 
olduğu polis kayıtlarında, mahkemelerde görülüp an

laşılan Ülkü Ocakçı kurtçuların hâlâ korunmasının 
nedenleri ise anlaşılmamaktadır. Dağıttıkları bildi
rilerde Milliyetçi Hareket Partisinin sloganları tel
kin edilirken, bugünkü Hükümetin kendi içinde bu
lunduğu, bilhassa özel sermaye çevrelerine ve ger
çekten yabancı şirketlerle birlikte yaptığı yatırımları 
bile hedef almış olan bu bildiriler, Hükümetin poli
tikasını hedef almış olan bu bildiriler, maalesef gör
düğümüz kadarıyle başıboş bir ortamda dağıtılıyor
du. Yine bu ortamda sosyal demokrasiyi kapitaliz
min sulandırılmış şekli, Başbakanın, parti başkanla
rının, genel başkanların iyi niyetli sözlerini de bir 
nevî Yahudi taktiği olarak gösteriyor ve bu kayda 
geçmiş, ellerindeki bildirilerde vardı. Bu bildirilerin 
savcılıktan müsaade alınarak dağıtıldığını sanmıyo-
aım. Çünkü, suç teşkil eden esaslar var. 

Bunun yanında Fen Fakültesinde gördüğüm du
rum : 

Katiyen polis yok, sivil polis bile yok. Ülkücü 
gençler ellerindeki bildirileri gelen tüm öğrencilere 
zorla tutuşturuyor; hatta «Acaba yırtan olacak mı?» 
diye denetleyerek baskı kuruyor. Bu da yetmiyor, 
bakıyorsunuz, görüyorsunuz «Burası Bozkurtların 
kalesi, ülkücülerden başka kimse giremez» diye ya
zılmış. Milliyetçi Hareket Partisi yönünde her türlü 
sloganlar yerlere yazılmış, bu da yetmiyor, biraz 
ilerliyorsunuz, üniversitenin duvarlarında uluyan kurt 
resimleri; çocukların imtihan oldukları anfiye kadar 
yapılmış olan kurt resimleri, Solda olan, ortada olan, 
bu zihniyeti beğenmeyen her çocuk okula girmiş, bu 
sloganların, bu resimlerin altında sınava girmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisinin uyguladığı yasa dışı 
baskıların kaba kuvveti olarak kullanılan komando 
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bozuntularıyle, tüm öğrenim gençliği ve emekçi sınıfı 
'bir huzursuzluk içine itilmiştir. Özgürlükçü sosyal 
demokrasi sarsılmakta, sosyal gelişmeler ve örgütleş-
meler de engellenmektedir. Faşizme ortam ve ola
naklar hazırlamaya devanı edilmektedir. Açık bir sağ 
diktatörlük kurmak için her çareye başvurmalarına 
göz yumulmaktadır. 

A.P'li arkadaşlarımın dikkatini çekerim; TRT'yi 
Milliyetçi Hareket Partisi yanlısı komandolar işgal 
etmişlerdir. Hatta Nevzat Yalçıntaş zamanında tayin 
edilenlerden bir kişi büe kalmamıştır bugün; A.P. 
yanlısı da yokutr orada. Çünkü Sayın Nevzat Yalçın
taş zamanında hiç değilse ehliyetli, düşünce yapısıyle 
biraz daha ortada olan, memlekete düşüncesiyle, ya
pısıyle hizmet edecek insanların tayini sağlanmıştı. 
Maalesef bunlar da gitmiştir. Bu durumu da ben yine 
A.P'li arkadaşlarımın vicdanlarına, aklıselimlerine bı
rakıyorum. 

Çoğulcu, çok partili demokratik bir düzenin de
vamını istiyorlarsa, rejimin ve partilerinin dibine di
namit koydurmamak istiyorlarsa, harekete geçmekte 
geç kaldıklarını da hatırlatmak isterim. 

tçte ve dışta sömürgenlerin desteğini zevkle kul
lanan bu saldırganlar, kolluk kuvvetlerinin desteğinde, 
kanunsuz, acımasız adam öldürmeye devam ediyor
lar. Şu anda, caniler, saldırganlar, tedhişçiler durma
dan adam öldürüyor, her gün birkaçını duyuyorsu
nuz, buna rağmen, bunu yapanlar, yolsuzluk yapan
lar ellerini kollarını sallayarak sokaklarda gezerken, 
karakollarda, basit suçlar veya suçsuzlukları sonra
dan tespit edilmiş olan insanlar dövülerek öldürülü
yor veya o dövülmenin acısıyle kendisini ya pencere
den atıp öîüyor veya atılarak öldürülüyor, (orası ka
ranlık, elbette ortaya çıkacaktır) ve bu feci durum 
bugün Türkiye'de devam ediyor. Bunun rejim için 
ne kadar sakat, ne kadar yıkıcı, ne kadar zararlı ol
duğunu takdirlerinize sunuyorum. 

Bu tutum, inançlı vatandaşları, soldaki vatandaş
ları, memleketin iyiliğini düşünen her vatandaşı re
jimden soğutuyor, çok partili sistemden soğutuyor; 
bize karşı her türlü itimatsızlığın yaratılmasına sebep 
oluyor. 

Son olarak, 25 Haziran 1976 günü yapılan üni
versitelerarası seçme sınavlarında Ülkü Ocaklı bu 
kurtçuların yasa dışı, ahlâk dışı davranışlarını gör
düğümüz zaman, «Türkiye'de Hükümet var mı, yok 
mu?» diye düşünmeye başladık. Meselâ Beşevler böl
gesindeki tüm üniversitelerde, Fen Fakültesinde grup 
grup geziyorlar, bütün öğrencilerin arasında durma

dan hem sloganlarını telkin ediyorlar hem de «Bu
lun bir solcu koparalım kafasını, bulun bir solcu eze
lim kafasını» diyorlar, «buraya solcular giremez, bu
rası ülkücülerin yuvası, ülkücülerin kalesi, kurtların 
kalesi» yazıyorlar. 

Şimdi Türkiye'de bir de bu durum çıktı; bir cep
he çıktı, bir de kurtçulukla ülkücülük çıktı. Karşıda 
bir Atatürkçü gençlik var, Türk Ulusunun çoğunlu
ğunu teşkil eden insanlar var. Bunların gözü önünde, 
bir avuç kişi, Hükümet yokmuş gibi elini kolunu sal
layarak iıer türlü tahribatı yapmaya devam ediyor 
ve maaselef polis gözünün önünde cereyan eden olay
lara müdahale etmiyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gençler 
bunalım geçiriyorlar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bunalım ge
çirdikleri doğru; sizinle beraberim, ancak bu bunalı
mın nedenleri var. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, lütfen 
karşılıklı konuşmayınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Milliyetçi 
Hareket Partisinin sloganları telkin edilirken, maale
sef bugün Adalet Partisinin de diğer partilerin de bü
tün sloganları yok edilmek ve gerçekten kaldırılmak 
isteniyor. Sosyal demokrasiye, dostluk ve barış an
layışı içindeki düşüncelere karşı, zorla, bir duruma 
hâkim olma zihniyeti gelişiyor. 

Evet, gerçekten Türk gençliği bugün büyük bir 
bunalım içindedir, üniversite gençliği bunalım için
dedir; katılıyorum ona. Çünkü, biz ilkokuldan üni
versiteye kadar tüm öğrenimi kapsayan bilimsel bir 
eğitim planlaması yapamamış durumdayız. Yüksek
öğrenimdeki bunalım bundan ileri gelmektedir, bunun 
için ağırlaşmaktadır. Eğitimdeki anarşinin kaynağı da 
budur, ama biz hâlâ lafla eğleniyor ve bir adım dahi 
ileri gidemiyoruz. Nitekim, sınava giren 316 000 öğ
renciden 38 000'i üniversiteye alınacak, 278 000 öğ
renci açıkta kalacaktır. Bu da orta dereceli okullarda, 
meslek okullarında daha çok sayıda, daha çok ka
pasitede öğrenciyi tutamamamızı üniversite kapılarına 
doldurmuş olduğumuzu göstermektedir. Hatta, mes
lek okullarının amacı başka iken onları da ille üni
versiteye yönelteceğiz diye yanlış bir tattikle bugün 
üniversite gençliğini başıboş, ortada işsiz - güçsüz 
bırakmakla, anarşiye daha çok yatkın bir ortam içi
ne itiyoruz. 

Üniversitelerarası seçme sınavının yapıldığı gün 
Bahçelievîer Deneme Lisesindeki sınavda, Mehmet 
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Kurtoğlu adında bir Assubayın soru anahtarını ele I 
geçirdiği tespit ediliyor; gözetici öğretmen el koyu- I 
yor, Assübay vermemek için direniyor, polise haber 
verileceği söylenince silah çekiyor. Polisin müdahale
si neticesinde üzerinde iki tabanca birden bulunuyor, 
soru anahtarı çıkıyor. Örnekler vereceğim, bir tane
sinin bile sınava girenin üzerinde çıkması, Türkiye'de 
bu sınavların iptalini gerektirir. Oysa ki, bu Astsu- I 
bay, «üzerinden çıkan tabancalardan bir tanesini ken
disine anaesinin hediye ettiğini, diğerini de dolaşır
ken ilahiyat Fakültesinin önünde bulduğunu» söylü
yor, ancak tabancaların ikisinin de kendisine ait oldu- I 
ğu anlaşılıyor. 

Yine, Mustafa Dağdelen ismindeki bir öğrenci, 
imtihandan çıktıktan sonra, Site Yurdunda arkadaş- I 
larına, «Soruların hepsini cevaplandırdığını, çünkü I 
bunu daha önce bildiğini, (nasıl biliyorsun sorusuna I 
karşılık da) kendisinde anahtarı olduğunu, bir öğret- I 
meninin verdiğini» söylüyor. Cevap anahtarını verme- I 
mek istiyor, üzerinden alıyorlar; alınınca da bu öğ- I 
renci kaçıyor. Modern matematik ve fen soruları I 
var ve fen sorularının anahtarı var. İmtihan yapılan I 
salondan, fen sorularının ve cevap anahtarının çıka- I 
olmasına imkân yoktur. I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu kürsü 
bunların konuşulacağı yer değil ki... I 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) - Ne diyorsu
nuz sayın Ege?... I 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, siz devam buyurunuz I 
efendim. I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunlar 
bu kürsüden konuşulmaz beyefendi. Bunlar bölücü
lüktür işte. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Asıl bu kür
süden bunlar konuşulur. I 

BAŞKAN — Sayın Ege, müsaade buyurunuz 
efendim. I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bütün I 
bunlar Türk vatandaşının kafasını bulandırır. I 

HÜSEYİN ÖZTÜRK(Devamla) — Bunlar ko
nuşulur. Sizin gibi kalkıp boş laf... I 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, siz muhatap kabul 
etmeyiniz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ne konuşu
lur bu kürsüden sayın Başkan? Kendisi gibi boşuna 
konuşmuyorum ben. 

BAŞKAN — Efendim, siz devam buyurunuz, de
vam ediniz. Sayın Ege, çok rica ediyorum müdahale 
etmeyiniz efendim, I 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Buraya çıkıp 
konuştukların sonuna kadar boştur, yıllardır biliriz 
bunu. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet, bu de

likanlı Karaman'a kaçıyor. Bugün Karaman'dadır, 
aranıyor. 

Hacettepe'de yapılan sınavlara, Ülkü Ocaklı genç
ler engel oluyor; velileri dövmek, öldüımek istiyor
lar. Ali Polat isminde bir veliye, «Sakın yarın gelme, 
ölümün görülecektir burada» deniyor; fakat bakıyo
ruz ki, fen ve sosyal bilimlerle ilgili soru ve cevap 
anahtarları çıkıyor bu kişilerin üzerinden, tehdit eden 
bu kişilerin üzerinden. Yakalanıyorlar ve 14 kişinin 
yani velilere, «Okula gelmeyin, sizi öldürürüz» di
yen kişilerin isimleri Rektörlüğe veriliyor fakat ne 
muamele yapılıyor bilemiyoruz. 

Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin önünde, imtihandan çıkan bir öğrenci
ye, Ülkü Ocağı binasından seri halde ateş ediliyor. 
Öğrencinin yere yatmasıyle, ancak karşıdaki 65 ya
şındaki bir ayakkabı boyacısının ağır yaralanmasına 
sebep olunuyor. Ortada polis yok, Hükümet yok. Bu 
gençler, «Başbuğ Türkeş, milliyetçi Türkiye» slogan-
larıyle Sıhhiye'ye kadar yürüyorlar; müdahale eden 
yok, Hükümet yok. 

İstanbul'da, savcılıktan müsaade alarak bildiri 
dağıtan öğrencileri 50 - 60 tane silahlı şehir eşkiyası 
kurtçu, komandocu, Milliyetçi Hareket Partisi yan
lısı gençlik kurşun yağmuruna tutuyor. 

Erzurum'da imtihana giren çocuklardan «İlle de 
Ülkü Ocaklarına bağış vereceksiniz» diyorlar, ver
meyen 6 öğrenciyi koma haline sokuyorlar. 

İzmir Bornova'da «Genç arkadaş aldanma» baş
lıklı bir bildiri dağıtırken yine büyük olaylar oluyor, 
buna o anda engel olacak Hükümet kuvvetleri yok. 

Bakıyorsunuz bu olaylar Samsun'da oluyor, bakı
yorsunuz Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesin
de oluyor, vurulan öğrenci dün ölüyor ve ayrıca yine 
arka arkaya birkaç kişi dün ve bugün'ölmüş durum
dadır 

Şimdi bu durumda Hükümet ne yapıyor?.. Bu 
ölen ve öldürenlerle ne kadar ilgi kurmuş, ne yap
mıştır?. Hiç birinden duymuyoruz; ne İçişleri Baka
nından duyuyoruz ne Başbakandan duyuyoruz, ne de 
Millî Eği+im Bakanından duyuyoruz.... 

Ölen kim, öldüren kim, öldürenler ne ceza gör
müşlerdir, ne yapılmışta-?.. Bakınız; hiç duyuyor 
musunuz, basında var mı, TRT'de Hükümeti duyu-
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yor musunuz?... Demek ki, öldürmeye müsaade edi
yorlar; ama bu Öldürmeye müsaade edenlerin sonun
da bu ölüm olaylarının insanların başına ne getirece
ğini siyasî tarihimizde, dünya siyasî tarihinde örnek
leriyle yaşadığımız için ben fazla bir şey söylemeye
ceğim; ama bu kürsüden 12 Marttan i 7 gün önce ko
nuştuğumda bir şeyler söylemiştim ve şimdi de bir 
şeyler söylüyorum; çok dikkatli olalım, A.P'li arka
daşlarıma bilhassa sesleniyorum. Maalesef ipin ucunu, 
ellerinden kaçırmışlardır. Millî Eğitim Bakanlığı dahil 
her türlü kurumda ellerinde hiç bir şey yoktur. Bir 
müsteşarları vardır, bitaraf görünür; ama A.P.'nin 
tabanına dinamit koymuştur ve gerçekten söylüyo
rum; A.P. yanlısı en değerli insanlar Millî Eğitim 
Bakanlığından uzaklaştırılmış ve bugün A.P. yanlısı 
tek kişi bırakılmamıştır Millî Eğitim Bakanlığında. 
Bunu da size müjdelerim. Bir kişi hariç. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan'ın, 
Mason Locaları ve faaliyetleri hakkında kurulan Se
nato Araştırma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. (4/269, 10/7) 

BAŞKAN — Sayın üyeler gündemimizin «Sunuş
lar» kısmına geçiyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

«Mason Locaları ve faaliyetleri» hakkında bir 
Senato Araştırması yapmak üzere; 16 Mart 1976 ta
rihli 46 ÜCI Birleşimde Genel Kurulca seçilmiş olan 
10/7 numaralı komisyonun, 17 Mart 1976 tarihinde 
toplanıp kendi Başkanlık Divanını teşkil ederek ça
lışmasına başladığı ve ilgili makamlaıdan istenilen 
bilgi ve belgelerin tamamlanmaması dolayısıyla da 
görev süresinin 13 Mayıs 1976 tarihli 67 nci Birleşim
de 2 ay uzatıldığı malumlarıdır. 

Bu uzatma süresinin yarısı geçmiş olmasına ve 
Komisyon Başkanlığınca dört defa tekitte bulunul
masına rağmen; Araştırma Komisyonunun en önemli 
kaynaklarından birini teşkil eden Millî İstihbarat 
Teşkilâtı Müsteşarlığının bağlı olduğu Başbakanlık
tan (diğer makamların aksine) maalesef bir cevap 
alınamamıştır. 

Başbakanlığın, konuya ve bu araştırmayı karar
laştıran Cumhuriyet Senatosuna karşı ihtiyar ettiği 
bu tutum ciddî ve yararlı bir araştırma yapılmasının 
sebepsiz yere geciktirildiği ve engellediği kanaatini 
vermiştir. 

1 , 7 . 1976 O : 1 

Bu sebeple; Kontenjan Grupunü temsilen seçil
diğim ve çalışmasına katıldığım 10/7 Sayılı Araştır
ma Komisyonu Üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

M. Cihat Alpan 
Kontenjan Senatörü 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun İskenderun Demir - Çelik Fab 
rikalarında cereyan eden olaylara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (19/47) 

BAŞKAN — Diğer bir araştırma önergesi var
dır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki araştırma önergemin Yüce Senatonun 
tasvibine sunularak, İçtüzük gereğince teşkil edile
cek bir Komisyon marifetiyle konunun incelettiril-
mesini saygiyle arz ederim. 

Adana Senatörü 
Kemal Sanibrahimoğlu 

Türkiyemizin sanayileşmesi ve süratle kalkınma
sı hepimizin baş arzusu ve idealidir. 

Milletin ve dostların yardımlariyle kurulan ve 
maliyeti milyarlara baliğ olan İskenderun Demir 
Çelik Fabrikalarında cereyan eden olaylar üzüntü 
vericidir. 

Bir zamandır devam edegeldiğini duymakta ve 
dışarı vuran belirtilerini görmekte olduğumuz güç 
denemelerinin ve partizanlara işgal ettirme girişim
lerinin beklenen çatışmasına şahit olmaktayız. 

Filhakika; 
M. C. İktidarının iki etkisiz ve güçsüz kanadı

nın, Hükümette bulunmanın verdiği yetkileri suiisti
mal pahasına kendi mensuplarını, militanlarını ve
ya kendi partilerine, emirlerine ve gizli açık örgüt
lerine girmeyi kabul eden vatandaşları; teknisyen, 
memur veya işçi kadrolarına almakta bulundukla
rını ve diğer partilere mensup veya tarafsız vatan
daşlara işvermedikleri gibi, iş verilmiş bulunanla-
rıda işlerinden uzaklaştırmakta olduklarını duy
makta, şikâyetleri dinlemekte ve üzüntüyie müşaha-
de etmekteyiz. 

Bu iki kanadın çeşitli destekleriyle ayakta dur
makta olan ve çok küçük bir farkla bu işyerinde 
yetki almış bulunan Çelik İş Sendikasının da elbir-
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ligiyle sürdürülen bu tarafgir, yasa dışı ve partizanca 
tatbikat her iki kanadın ve bu kanatlar içindeki 
hiziplerin mukadder çatışmasıyle su yüzüne çık
mış ve genel efkâra mal olmuştur. 

İşletme Müdürü İsmail Hakkı Yaraş'ın tatbikat
ta örneği az görülen bir gerekçe ile ve makamını 
fuzulen işgal ettiği bildirilerek tevkif ettirilmiş ol
ması ve basına akseden olaylar ve çekişmeler ib-
retamizdir. 

Sayın Sanayi Bakanı Abdülkerim Doğru'nun bu 
zatı Dörtyol Hapishanesinde ziyaretine ve korumak
ta devam edeceğine dair beyanlarıyle bu zatın Hür
riyet Gazetesine akseden ve îsdemir de 6 ay önce 
vazifeye başladığında Çelik İş Sendikasının örgüt
lendiği M. H. P.'l'i komandolar tarafından işgal edil
miş bulunduğu ve bu komandoların fabrika içinde 
müdahalelerde bulunduğu ve silâh atarak terör ha
vası yarattığı ve fabrikanın selâmeti adına bunlarla 
mücadele ettiği için, M. H. P.'lilerle ters düşüp, 
bugünkü çatışmalara ve tevkifine neden olunduğu 
mealindeki beyanları ve buna karşı Türkiye Demir 
Çelik İşletmeleri Genel Müdürünün beyanları kar
şısında; Sayın Başbakanın susmayı tercih etmesi ve 
bu aşiretvari gidişe «Dur» demekte çekimser tutu
munu muhafaza etmesi ciddî bir Devlet idaresine ya
kışmayacak tutum ve davranışlardır. 

M. S. P.'.li ve M. H. P.'li işçilerin ve silâhlı mili
tanlarının çatışmalarının an meseles1 olduğu en ciddî 
gazetelerde manşete alındığı ve böyle bir neticenin 
doğal bulunduğu meydanda iken, Yüce Senatonun 
olaylara seyirci kalması tarihî bir sorumluluk teşkil 
edecektir. 

Özellikle Sayın Yaraş'ın yerine tayin edilen Sa
vaş Canoğlu'nun 27 Haziran 1976 tarihli Cumhuri
yette çıkan beyanatında Sayın Yaraş'ın tutumu ne
deniyle Türk ekonomisinin 750 milyon lira zarara 
uğratıldığını ve Sayın Yaraş hakkında, bazıları da 
yüz kızartıcı suçlardan oluşmuş bulunan, 9 - 1 0 dos
yanın savcüığa verilmiş bulunduğuna dair beyanı; 
bu müessesede derhal neşter vurulması gereken ve 
taaffün etmekte olan bir yaranın mevcut olduğunu 
kanıtlamaktadır. 

Her ne pahasına olursa olsun, Hükümette kal
mak politikasının acı ve elim bir tezahürünü sergi
lenmiş görmekteyiz. 

Anayasanın 40 ve müteakip maddelerine göre, 
herkesin dilediği alanda çalışmak ve insanlık haysi
yetine yaraşır yaşayış seviyesi sağlamak hakkı ve 
ödevi iken, bu hak ve ödevi parti rozetine göre kı-
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sıtlayan, iktidarın bu cüce kanatlarına «Dur» demek 
gerekmekle beraber, sergilenen marifetlerede Sena
tonun projöktörlerini tam kapasiteyle tevcih etmek 
zarureti belirmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle Tüzük gereğince yeteri kadar üye
den oluşturulan bir Komisyon teşkili suretiyle Se
nato Araştırması yapılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, araştırma önergesi 
bilgilerinize sunulmuştur. İçtüzük gereğince gerek
li işlem yapılacaktır. 

Bir tezkere var; evvelâ sunup bilâhara oylayaca
ğız efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kurul

ması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri arasında akdolunan Kredi An
laşması konusundaki Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonunun çalışma süresinin 30 Haziran 
1976 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması husu
sunda gerekenin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Ord. Prof. Sadi Irmak 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında akdoluran K'edi Arılaş
ması konusundaki Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu çalışma süresini 30 Haziran 1976 ta
rihinden itibaren iki ay daha uzatma talebinde bu
lunmaktadır. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, Komisyonumuz çalışmalarını bitirmiş, 
rapor hazırlanmış ve imzadadır.. Bugün veya yarın 
yüksek huzurunuza takdim edilecektir. Onun için 
yeni bir uzatmaya ihtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Geri mi alıyorsunuz efendim?.. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca E. Ü.) — Ge
ri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Bu sebeple mu
amele yapılmıyor efendim. 

4. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinler ile açığa alınanlar hakkında kurulan Senato 
Araştırması Komisyonu Başkanlığının, C. Senatosu
nun tatilde bulunduğu dönemde de faaliyetlerine 
devam edebilmelerine dair tezkeresi (3/843, 10/22) 

BAŞKAN — Başka bir Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi var okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinler 
ile açığa almanlar hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu, kendisine tevdi edilen görevin mahiyeti 
gözetilerek zamanın değerlendirilmesi ve çalışmala
rın en kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için Cum
huriyet Senatosunun tatilde bulunduğu dönemde de 
faaliyetlerine devam edebilmek yolunda Genel Ku
rula istemde bulunulmasını gerekli görmüştür. 

Keyfiyet, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 42 
nci maddesi uyarınca işleme tabi tutulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur 

Araştırma Komisyonu 
Balkanı 

Hüseyin Atmaca 
Denizli 

BAŞKAN — Yüce Senato Genel Kurulu tara
fından öğretmenler arasında yapılan nakP ve tayin
ler ile açığa alınanlar hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu tatilde de çalışabilmek için Yüce Ge
nci Kuruldan izin istemektedir. 

Komisyonun bu teklifini Yüce Genel Kurulun 
oylarına sunuyorum. Kabul edenk-ı... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

5. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin durumu 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi (10/39) 
üzerine kurulması kabul edilen Araştırma Komis 
yonunun 11 üyeden teşekkül etmesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Yüce Genel Kurulu
muz 22 Haziran 1976 tarihli 79 ncu Birleşimde araş-
ürma Komisyonunun 5 üyeden teşekkül etmesi hu
susunda karar ittihaz buyurmuştu. 5 kişilik Komisyo
na üye dağıtımı için bugün Başkanlık Divanında ya
pılan müzakere esnasında, 5 kişilik Komisyona üye 
dağıtımının Anayasa ve Anayasa Mahkemesi karar
ları muvacehesinde mümkün olmadığı saptanmıştır. 
Yüksek malumlarınızdır ki; Anayasa ve Anayasa 
Mahkemesi kararları gereğince, Parlâmentoda gru-
pu bulunanlar ve grupu bulunmayanlar bütün ko
misyonlarda güçleri oranında temsil edilmek hak
kına haizdirler. Beş kişilik Komisyonda bütün grup
lar ve grupsuzlar temsil edildiği takdirde, güçleri 
oranlarında temsili mümkün olamamakta; güçle
ri oranında temsile tevessül edildiğinde ise, bazı 
grupların ve grup kuramayanların komisyonlarda 
temsili mümkün olamamaktadır. 

1 . 7 . 1976 O : 1 

| Bu sebeple, Başkanlık Divanı 5 kişiden ibaret ko-
! misyon kurulması hususundaki kararın bir kere da-
• ha Yüce Genel Kurul tarafından gözden geçiril-
; mesi hususuna karar vermiş ve bu husus bugün mü-
I zakereye vazedilmiştir. 
| Bu hususta söz almak isteyen sayın üye var mı 
: efendim?... («Yok, yok» sesleri) 
j Sayın üyeler, 11 kişiden aşağı kurulan komisyon-
j 1ar maalesef bu şekilde muamelelere muhatap ola-
| çoklar. Onun için lütfedin 11 veya daha yukarı bir 
: rakam söyleyin. 
| ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 11 olsun efen-
! d im. 
j BAŞKAN — 11 kişi olarak teklif ediliyor. 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
i Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

| KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
I Efendim, bundan bir müddet evvel sayın UcuzaTın 
' 5 kişilik Komisyon teklifini esasında pratik, yararlı 
i bulmakla beraber Anayasaya, İçtüzüğe aykırı bul-
| muş ve itiraz etmiş idim. Maalesef kabul edilmiş idi. 
| Hatırlıyorum, o zaman da söylemiştim galiba. Bu 
| gibi teklifleri Başkanlık Divanı, Başkan müzakere 
İ mevzuu yapmamalı, oya koymamalıdır. Başkanlık 
j Divanının, Başkanın bu yetkisi vardır ve bu aynı za-
j manda görevdir. 
| BAŞKAN — Bir saniye Sayın Sarıibrahimoğlu.. 

I KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
I Bir dakika rica ederim. Bitireyim ondan sonra ce-
j vap verin beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, cevap vermeyeceğim. Bir 
î saniye müsaade buyurun efendim. Şu anda yerine ge

tirilmesi gerekli olan başka bir formalite var, istir-
J ham ederim. 

Sayın üyeler, Parlâmentomuzun davetlisi olarak 
i ülkemizi ziyaret etmekte bulunan Avrupa Konseyi 
j Parlâmentosu Başkanı Sayın Kari Çernetz şu anda 

Genel Kurulumuzu izlemek üzere teşrif etmişler-
j dir. Kendilerine Yüce Meclisimiz ve şahsım adına 
! hoş geldiniz demekle bahtiyarını. (Şiddetli ve sürekli 

alkışlar) 
Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
I Şimdi döndük dolaştık aynı noktaya geldik. 

Beyler, geçende de bir mevzuda söyledim. Hu
kuk, böyle istendiği yere çekilecek bir ilim değildir. 

! Asırlar boyu insanlığın uzun emekler vererek oluş-
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turduğu muhteşem bir eserdir. İnsanlığın müşterek 
malıdır ve insanı bir yerde çarpar. Tutarlı olmadık
ça, maslahata uygun düşüyor diye bugün böyle, ya
rın da öyle hareket ettikçe, bir gün çıkmazın içine 
saplanır kalır insan. 

Onun için ıben, Bask ani ığrn sunusuyle sunuştaki 
gösterdiği gerekçeyle müzakere isteğini de çelişkili 
görmekteyim. 

Başkanlık Divanı, oturmuştur, haklı olarak Ana
yasanın açık hükmüne göre 5 kişilik Komisyon ku
rulamaz demiştir. Artık bunu arz edecektir ve Yüce 
Senatoya diyecektir ki, verdiğiniz karar Anayasa
nın filân maddesine şu gerekçelerle aykırıdır, tat
bik kabiliyeti yoktur ve Başkan olarak, Başkanlık 
Divanı olarak biz bunu tatbik etmiyoruz. Ancak, 
kuvvetleri oranında (ki, geçmiş tatbikatlarda da ka
bul edildiği, uzun müzakereler ve teamüllerle de ka
bul edildiği üzere) Heyetinizi teşkil edin, yoksa bu 
heyet yürümüyor, geçersizdir keenlemyekündür, ba
tıldır. 

Bunu diyecek Başkanlık, müzakere açıyor. Yani 
bu oyla halledilecek iş midir? Anayasa maddesi değiş
tirilir mi oyla?.. 

Onun için Sayın Başkan kusura bakmasın, me
sele, anlaşılıyor ki. Başkanlık Divanında bu açıdan 
gereği kadar tartışılmamıştır; tekrar Başkanlık Diva
nına götürsünler bu açıdan ve bu öneri istikâmetin
de tekrar değerlendirsinler, ona göre maslahat ta
yin edilsin. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Başkanlık Divanında müzakere yapılıp çözüm ara
mak için buraya getirilen teklif bendenizin teklifi 
değildir. Bu teklif, arkadaşım Grup Başkanvekili za
ta aittir. Bu hususun tasrihini rica ediyorum. 

(I) 604 S. Sayılı Basmayazt 24 . 6 . 1976 tarihli 
81 ne i Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Tasrih ettiniz. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Neyi tasrih ediyorsun?... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buraya devam 
etseydiniz teklifin kime ait olduğunu bilirdiniz. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin çok 
rica ediyorum. 

Sayın üyeler, bizim yaptığımızla Sayın Sarıibra-
himoğlu'nun söylediği arasında belki nüans olabi
lir. Biz, iki hükümle karşı karşıyayız. 

Birincisi: Bir İçtüzüğümüz var. Araştırma ko
misyonları 3 veya daha fazla kişiden kurulabilir di
yor. 

İkincisi: Anayasa Mahkemesi ve Anayasa hük
mü var. Ancak, içtüzüğümüzün Anayasaya aykırı
lığı iddia edilerek gerekli dava açılıp iptal edilme
diği sürece, Yüce Genel Kurul bu iki karar arasında 
bazen, şöyle, bazen böyle karar verebiliyor. 

Biz, Başkanlık Divanında bunun uygulanmasının 
mümkün olmadığını saptadık, yeni bir karar istihsa
li için, bunun tatbik kabiliyeti olmadığını beyan ede
rek Yüce Genel Kurula geldik ve 11 kişilik üye tek
lif edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemal 
Sardbrahimoğlu'nun hapishane ve tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi üzerine kurulması istenilen Komisyonun kurul
masına karar verilmişti. Bu Komisyon 5 kişiden ku
rulmuştu. Şimdi bu Komisyonun 11 kişi olarak ku
rulması teklif ediliyor. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

SALÎH TANYERİ (Gaziantep) — Kim olduğunu 
bilelim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 65 yasını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kim
sesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/398; C. Senatosu : 1/444) (S. 
Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) (Bitiş ta
rihi: 9 .9 ,1976) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 604 sayılı 65 yaşını dol
durmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaş
larına aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısının 
83 ncü Birleşiminde kalmış olduğu yerden müzakeresi
ne devam ediyoruz. 

Komisyon hazır, Bir evvelki birleşimde yetki bel
gesini ibraz etmiş olan Hükümet yetkilisi yine Hükü
met adına hazır. 
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BAŞKAN — Arz edeyim efendim. Sosyal Güven
lik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa En-
ginsu Bakanlık adına hazır bulunmaktadır efendim. 

Sayın üyeler, 83 ncü Birleşimimizde mezkûr ka
nun tasarısının 1 nci maddenin müzakeresi bitmiş ve 
Yüce Genel Kurulca kabul edilmiş idi. Şimdi 2 nci 
maddenin müzakeresine geçiyoruz. Maddeyi okuyo
rum. 

Madde 2. — Bu aylıklar ve kanunda yazılı diğer 
ödemeler için her yıl Devlet bütçesine gerekli ve ye
terli ödenek konur ve aylıklar haksahiplerine Emekli 
Sandığı aracılığı ile bağlanır ve ödenir. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye var mı?... Yok. İkinci madde ile il
gili Sayın Raif Eriş arkadaşımız tarafından verilmiş 
bir değişiklik önergesi vardır, sunuyoruz efendim. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eriş önergelerini geri alıyor
lar. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye olma
dığına, verilen değiştirge önergesi de geri alındığına gö
re 2 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu aylıkların başlangıç tarihi, ilgili
lerin Emekli Sandığına yapacakları yazılı müracaatla
rını takip eden aybaşıdır. 

Haksahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir pe
şin olarak verilir. Aylığın bağlanış tarihi ile dönem 
arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği 
veya ölüm halinde geri alınmaz. Ancak, aylık bağ
lama ile ilgili geçim şartının kalkması halinde, aylık
lar bu şarrın kalktığı tarihi takibeden dönem başından 
itibaren kesilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, su
nuyoruz efendim. 

Başkanlığa 
604 sıra sayılı kanun tasarısının 3 ncü maddesi

nin, 3 ncü fıkrasında «peşin verilen gelir ve aylıklar 
durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz» 
denilmektedir. Kanun tasarısı muhtaç, güçsüz, kimse
sizlere, malul ve sakatlara aylıktan başka bir ödeme
yi öngörmediğine göre fıkradan «gelir ve» kelimele
rinin çıkarılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Zeyyad Baykara 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
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BAŞKAN—Buyurun Sayın Baykara. 
ZEYYAD BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Önergemin konusunu teşkil eden kolay gayet açık 

ve üzerinde tereddüdü mümkün olmayan bir konu 
olarak görünmektedir. 

Önergemin konusu şudur : Tasarının 3 ncü mad
denin 3 ncü fıkrasında peşin verilen gelir ve aylıkla
rın durum değişikliği ve ölüm dolayısıyle geriye alın
mayacağı belirtilmektedir. Bu kanunun konusunu 
tespit eden 1 nci maddeye baktığımız zaman bu ka
nunun hak sahiplerine aylık dışında herhangi bir 
istihkak öngörmediğini görüyoruz; yani bu kanunun 
hak sahiplerine vereceği şey sadece aylıktır. Aylık 
dışında bir gelir bahis konusu olmamaktadır. Gerçek
ten kanunun 1 nci maddesinin bütün fıkralarına bak
tığımız zaman hak sahiplerine sadece aylık verilece
ği görülüyor. Binaenaleyh, aylıktan başka bir gelir 
bahis konusu değildir. 

1 nci maddede aylıktan başka gelir olarak adı 
geçen konu sadece kişinin kendi geliridir. Yani ken
di geliri olursa ne olur? Orada geçer ancak «gelir» 
sözü. Bu maddede kendi gelirinin kesilmeyeceği, de 
gayet açık olduğuna göre 3 ncü maddenin 3 ncü fık
rasındaki gelirin kesilmeyeceğine ilişkin kanun tasa
rısı hükmü geçersizdir, tereddütleri değil, ileride ih
tilâfları gerektirecek bir konu olarak görünmektedir. 
Bu «gelir ve» kelimelerinin tasandan çıkarılması ve 
böylece tasarıya daha açık ve tereddüde mucip ol
mayacak bir şekil verilmesi için önermiş bulunuyo
rum. 

Takdirlerinize arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Baykara. 
Önerge aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı 

efendim?... Yok. Sayın Komisyon önergeye katılıyor
lar mı efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümet?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Sayın üyeler; çıkarma önergesine Sayın Hükü
met ve Sayın Komisyon katılmıyor. Önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

724 — 
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Sayın üyeler, önerge kabul edilmemiş bulunul
makla 3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum.- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanuna göre aylık bağlanma

da veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanı
lacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakan
lıklarınca müşterek hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit olunur. 

FİKRET GÜN DOĞ AN (istanbul) — Sayın Baş
kan, okunan maddede müşterek kelimesi Türkçe de
ğildir. Müştereken olmazsa anlamsız olur. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —. Bu takdir
de maddî hata olur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?... Yok. 4 ncü madde ile 
ilgili iki tane ilâve önergesi vardır, sunuyoruz efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 

4 ncü maddenin sonuna aşağıdaki cümlenin ek
lenmesini teklif ederim. 

Burdur 
Ekrem Kabay 

«Yönetmelik en geç 28 Şubat 1977 tarihine ka
dar hazırlanır.» 

Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim nedenlerle aşağıdaki hükmün 
604 S. Sayılı Kanun tasarısının 4 ncü maddesinin so
nuna eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Zeyyad Bay kara 

(Aylık bağlanmasına ilişkin belgeleri talep eden 
kimselerin bu istekleri ilgili dair ve kuruluşlarca ön
celikle işleme konularak sonuçlandırılır.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Her iki ilâve önergesi bilgilerinize sunulmuştur. 

Şimdi, ilk okunan önerge ile ilgili muameleye başlı
yoruz. 

Birinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Kabay, 

buyurun efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Toplumsal sorunların, çözümünde zannediyorum 
ki, dikkatli bir araştırma, dikkatli bir gözlem çözümün 
sağlığı bakımından son derece önemlidir. Şayet göz
lemden ve araştırmadan yoksun çözümler düşünül-
mekteysc bu, çözüm yerine, son derece ciddî sorunlar. 
problemler, zorluklar getirir. 

Ş'mdi, ilgili yasanın gerek Millet Meclisinde gö
rüşülmesinde- °"erekse Senatoda Görüşülmesinde ^ok 
değerli arkadaşlarım ciddî zorlukları dile getirmişler
dir. Meselâ bunlardan dile getirilmeyen bir husus; 60 
lirayı 9'la çarptık 540 lira etti. Köyde güçsüz, kimse
siz bir insana 540 lirayı verdik; ama kanun yapıcı 
olarak. Hükümet olarak düşünmedik; bu parayı güç
süz, kimsesiz bir insan nasıl harcayacaktır, ekmeğini 
nasıl alacak, diğer ihtiyaçlarını nasıl sağlayacaktır?... 

Tıpkı bunun gibi daha pekçok güçlükleri vardır 
bu yasanın. Benim bir kuşkum vardır, o da şu : Bu 
kanunun bir yürürlük maddesi var, 9 ncu madde, «Bu 
kanun, yayımlandığı tarihi takip eden malî yıl başın
da yürürlüğe girer.» Şimdi görüştüğümüz 4 ncü mad
de de bir bakıma yürürlük maddesidir. Ne diyoruz?.. 
«Bu kanuna göre aylık bağlanmada veya ödenmesinde 
uygulanacak usul ve kullanılacak belgeler, Maliye ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca müşterek hazırlana
cak bir yönetmelikle tespit olunur.» 

Diyelim ki, 1 Mart 1977 tarihinde bu yönetmelik 
hazırlanmadı. O zaman yasanın hükmüne rağmen ka
nun yürürlüğe giremeyecektir. O nedenle tüzüğün eq 
geç 28 Şubat 1577 gününe kadar hazırlanıp yürürlü
ğe konması gereğine inanmaktayım. 

Önergeme itibar edeceğinizi düşünerek Yüce Sena
toya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kabay. 
Önergenin aleyhinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Mitletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Komisyondan soralım. Bu kanun yayımlan
dığı tarihi takip eden malî yıl başında yürürlüğe gi
receğine göre diğer muameleleri, kanun yürürlüğe gir
meden nasıl yapacaklar?... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. i 
SOSYAL GÜVENIİK BAKANI AHMET MA-

HlR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisindeki müzakereleri sırasında da 
aynı sual sorulmuştu. Orada şu cevabı arz ettik. Bu
rada tüzük yerine yönetmeliği öngörmemizin sebebi, 
yönetmeliğin çıkmasındaki zamanın kısalığı nedeniy
ledir. Tüzüğün hazırlanması ve takip edeceği prosedür 
itibariyle daha uzun zaman alır. Hükümetin gayesi, 
bu zamanı mümkün olduğu kadar kısaltmaktır. O iti
barla yönetmeliği öngörmüştür. Maksadımız süratle 
bu yönetmeliği hazırlamaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
FEVZÎ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Ka

nun yürürlüğe girmiyor ki, bu kanuna göre nasıl yö
netmelik hazırlayacaklar?... 

BAŞKAN — Efendim, cevap verildi. 
Sayın üyeler; 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
ikinci önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyad Baykara'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, buyurun Sayın 
Baykara. 

ZEYYAD BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Önergemin konusunu, müsaade ederseniz tasarı
nın 1 nci maddesiyle ilgilendirerek izah edeceğim. 

Tasarının 1 nci maddesinin görüşülmesinde çok 
çeşitli arkadaşlarımız yine çeşitli ve birden fazla de
ğiştirge önergeleriyle, hak sahibi olabilecek kişilerin, 
kimselerin güçsüzlüklerini, kimsesizliklerini, muhtaç
lıklarını, malullüklerini ve sakatlıklarını öne sürerek 
1 nci maddede aylığa hak kazanabilmek için yerine 
getirilmesi gereken formalitelerin çokluğundan ve bu 
formaliteleri yerine getirmek mecburiyetinde olan ki
şilerin bu durumlarının kendilerini müşkülât içerisin
de bırakacağını söyleyerek bu formalitelerin azaltıl
masını ve birçoklarının çıkartılmasını söylediler, öner
diler; fakat Yüce Senato bu önerileri kabul etmedi. 

1 nci madde kabul edildiğine göre bugünkü du
rumda emekliye hak kazanabilmek için bir muhtaç, 
bir sakat, bir malul, bir yaşlı kişi evvelâ hastaneye 
gidecek sağlık kurulundan rapor alacak, mahkemeye 
gidecek, nafaka ile ilgili bir durumu varsa onu tespit 
ettirecek, il veya ilçe idare kurullarına gidecek, ora
da muhtaçlığını tespit ettirecek vesaireyle bu şekil

de 7 tane büyük ve zaman alacak formaliteden ge
çecek. Bu formalitelerin bu şekilde yapılmış olması 
muhakkak k!i, Ibundan önce yapılmış olan bazı acı ve 
uygun olmayan durumları karşılamak için ele alın
mış yahut öngörülmüş bir reaksiyondan başka bir şey 
değildir. Buna da hak vermemek gerçekten hepimizin 
bildiği olaylar dolayısıyle mümkün değildir. 

işte ben burada bu aylık bağlamak istediğimiz 
muhtaçların ve sağlık yönünden tam durumda olma
yan kişilerin bu ağır formaliteleri yerine getirirken 
kendilerine ilgili dairelerimizin normal işlerine naza
ran bir önceMc vermek Üç5n (bir değişiklilk veyahut da 
bir ilâve fıkra öngörülmesini rica ediyorum. Yani 

ı önergeme göre, bu gibi kimseler ekseriya çok uzun 
süren formaliteler için bir daireye müracaat ettikleri 
zaman kendileri sıraya konulmak, eldeki işlerin ta
mamlanmasını beklemek vesaire gibi işlemlere ma
ruz kakmadan kolaylıkla kendi işlerini, kendi muame
lelerini tamamlatabilecekler; yani, onların işlemleri
ne, onların müracaatlarının cevaplandırılmasına, iş
lerinin görülmesine, o dairelerin diğer benzeri işleri
ne nazaran bir öncelik verilecek ve bu vatandaşları
mız, yani, maaşa müstahak olabilecek vatandaşları
mız bekletilmeden en kısa sürede işlemleri yapılacak
tır. 

Bu, sanıyorum ki, hepimizin isteyebileceği, arzu 
edeceği bir durum olmak icap.,eder. Aksi halde bu gi
bi kimselere gene sayın Komisyonumuzun ve Hü
kümet Temsilcimizin «katılmıyoruz» sözleriyle kar
şılanabilecek bir konu, en azından kolaylıkla karşıla
nabilecek bir konu olduğunu sanmıyorum ve takdiri, 
yine, Yüce Heyetinize sunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baykara. 
Önergenin aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı 

efendim?... Yok. 
Önergeye sayın Komisyon katılıyor mu efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Katılmı

yoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. . 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Yönetmeli
ğe konulacak bazı hükümlerle ve alınacak idarî ted
birlerle sağlanabileceği kanaatindeyiz; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılmıyor, ilâve önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... ilâ
ve önergesi kabul edilmemiştir. 
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Sayın üyeler, ilâve önergeleri reddedilmiş olduğuna 
göre, 4 ncü maddeyi biraz evvel okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanuna göre aylığa hak ka
zanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uyma
dığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar % 50 
fazlası ile geri alındığı gibi, belgeler düzenleyen ve 
kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre 
ceza kovuşturması yapılır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Sayın Meh
met Feyyat söz istemişlerdir. Başka, söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Ben ri
ca ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan. 
LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — Önergeler?... 
BAŞKAN — Önergeler sırası geldiğinde okuna

cak ve gerekli muamele yapılacaktır. Ben, şimdi söz 
isteyenleri rica ediyorum. Sayın Alacakaptan istediler, 
başka yok. 

Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın senatör
ler; 

Mümkün olsa da Memurin Muhakemât Kanununa 
dayanılarak verilen men-i muhakeme kararlarını tet
kik imkânı olsa. Ben geleli beri her konuda Senato 
Araştırması açıldı da bu konuda da bir inceleme ya
pılmış olsa, (Ki, mümkün değil) Türkiye'de, muh
tarların mevzuat muvacehesinde ne kadar suç işlediği 
o zaman müşahede edilir. 

Nafaka, Türk halkının ve bunda ebedîleşen Türk 
Ulusunun bünyesinde mündemiç bir fedakârlığın 
davranış halinde tezahürüdür. 

Nafaka, bilhassa manen; yani insancıl yönden te
kemmül etmiş; müterakki değil, mütekâmil şark ül
kelerindeki insanların, özellikle Türklerin en kutsal 
bir hasletidir. Batı, terakki etmiştir, görgülüdür, mü
terakkidir; ama bu konuda Türk Ulusu Türk halkı 
kadar mütekâmil değildir. Bu nedenle, bünyede mev
cut böyle bir hasletin bu görev ve bunun sorumlu
luğunun muhtarlara yüklenmesi sonucu muhtarlar-
daki mevcut ideal, haklı davranışları çok suiistimal
lere sebebiyet verecektir. Mezvuat bakımından suiis
timal diyorum. Mevzuat; olmaz olsun mevzuat. 
Çünkü Türkiye'de bir mevzuat anarşizmi vardır. 
Haddizatında muhtarın en cahil muhtarın hasleti, ide
ali o mevzuattan çok kutsaldır bir defa, bugün çı
kardığımız mevzuattan. O mevzuat muhtarı suçlar. 

Bereket versin Türkiye'de yöneticiler bunu vurdum
duymazlıkla görmezlikten gelir de men-i muhakeme 
ile sonuçlandırırlar. Gerek ilmühaberlerde, gerek yaş 
tashihlerinde, şurada burada... 

Bunun içindir ki, her çıkan kanunda mahkeme
lere bir yetki verilmiştir. Neden? Bu suiistimalleri 
önlemek için. Çünkü yönetime karşı itimat azalmış
tır. Her çıkan hususî bir kanunda sulh mahkemeleri
ne, adliyeye bir görev tevdi edilmişse muhakkak ki, 
Türk kamu görevlilerine, yönetim kadrosuna bir iti
matsızlığın bir sonucu, bir tezahürüdür o. Meselâ 
yaş tashihi, mahiyeti itibariyle idari bir işlemdir, ama 
mahkemeye verilmiştir. Avrupa'da bunu kantonlar, 
yani, idarî merciler yapar. Meselâ tereke. Basit. Bu
nun dışında, tapuda bir noktanın, işaretin tashihi gi
bi; yani mahiyeti itibariyle yargısal bir fonksiyon ol
madığı, ama maddî bakımdan idari bir işlem olduğu 
halde, şeklen yargısal olarak verilmiştir. Gaye, yöne
time olan itimatsızlığın bertaraf edilmesi. Merhum 
Büyük İsmet Paşa, burada «Evet, ilçe seçim kurulla
rı hata yapabilir; ama Devlete bir itimat, seçim sis
temine bir itimat bakımından seçim kurulları kurul
du» diye buyurmuşlardı, hiç unutmam. İşte, Türki-
ey'de yönetime karşı, idarî mercilere karşı olan iti
matsızlığın bir sonucudur. 

Şimdi bu madde ile Türkiye'de genç kaymakam
lar, tahrirat kâtipleri, genç savcılar, hâkimler tecrü
belerini hep mahrumiyet bölgelerinde geçirir, kemâle 
erer ve gelir büyük şehirlerde görev yapma seviyesi
ne ulaşabilir. Haddizatında mahrumiyet bölgeleri tec
rübe tahtasıdır; yani İngilizlerin Mau Maular bölge
sine tecrübesiz misyonerleri, kiralık askerlerini gön
dermesi gibi. Tam tecrübeli olması lâzım gelen o 
memur o zaman büyük şehirlere atanır, mahrumiyet 
bölgeleri ise tecrübeli kamu görevlilerinden daima 
yoksun kalır. 

ERGÜN ERTEM (Ankara) — Madde, madde.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, zaten 
bu maddenin altında ne işgüzarlıklar, ne acınmalar, 
ne men-i muhakemeler, muhtarları korumalar veyahut 
ta muhtarları cart curt diye mahkemelere vermeler, 
neler neler olacaktır. 

Nafaka, Türk Halkının hasleti olması hasebiyle, 
hiç unutmam, en sert ve mutaasıp bir 'bölgede hâkim
lik görevini yaptığım zaman köylere giderdim ve 
«Teyzıe, ortağın var mı?» diye sorardım, «Yok yahu, 
beyefendi İstaribula gitti, aldı bir hanımefendi, apart
man katına koydu» derdi. «Bir nafaka davası açsana 
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teyze» derdim ve dilekçesini de yazardım. Yani, hâ
kimlik görevini aşmıştım, bir hâkimin yapmaması lâ
zım gelen görevi.. Dilekçesini yazdırırdım, arzuhalci
ye «para alma» derdim ve böylece 280'e çıkardım na
faka dosyasını. Hiç unutmam, Allah uzun ömür ver
sin, İzzet Akçal'a yüzlerce şikâyet gittiği zaman, gel
di, «Haklısın, ben bu şikâyetleri dinlemiyorum» de
mişti. Böyle bir durumda 'bir hâkim aile mahremi
yetine giriyor; teyze, bacı, kardeşlerle konuşuyor da, 
o mutaasıp bölge bundan bir heyecan duymuyor. 
Çünkü nafaka gibi kutsal bir meseleye sığındığım için 
muhitin kalbini, sevgisini, sempatisini elde etmiştim. 

Şimdi böyle br durum karşısında, Türk halkının 
eri kutsal hasleti olan nafaka (ki, Medenî Kanun ile 
gelmiştir) Atatürk zamanından bu yana uygulanmış
tır, sakın ola ki, Türk halkı ile ilgili değildir o nafaka. 
Nasıl ki, mesken masuniyetini ihlâl suçu köylü ile 
ilgili değildir, bizim gibi burjuva bürokratların ev
leri ancak arama kararı ile aranır; bir tek köylünün 
evi arama kararı ile aranmış mı? «Seîâmünaleyküm» 
der zaptiye, girer içeriye arar, yemeğini de yer, «Al
lahaısmarladık Ahmet Ağa» der, çeker gider. Aynı şe
kilde, Medenî Kanundaki nafaka, İsviçre'den alındığı 
zaman Türk halkına intikal ettirilmemiştir. Sadece me
mur, kakanoz kayınvalide-gelin, şu bu geçimsizlikleriyle 
ilgili olarak şehirlerde belli zümrelere uygulanır bu 
müessese. Türk koyulusunun hangisinin çocuğundan 
nafaka aldığını duydunuz? Bu kadar hâkimlik yapan
larınız var. Hangi Türk köylüsünün anası, Türk köy
lüsünün ihtiyar dedesi, yaramaz, hayırsız oğluna kar
şı nafaka davası açmıştır? Pek enderdir, devede ku
lak yani. Bu itibarla, Medeni Kanun belli bir çevre 
içerisinde kamış, belli bir kadro içerisinde; yani belli 
bir burjuva veyahut da bir bürokratik bünye içerisin
de kalmış. Bizde burjuva yok ya, Avrupa'daki bur
juvanın özentisini çeken cebi delik, yamalı panto-
lonlu bürokratları var; özenti çeken bu şekildeki bü
rokratlardır. Bu itibarla, bu kanun biraz halka gidi
yor. Dikkat ederseniz bütünleşme var. Medenî Kanu
na halk «marş marş» diyor. 30 senedir Medenî Ka
nun maalesef Türk köyünde uygulanamamıştır. 

Şimdi, bu Kanunun 5 nci maddesi ile bu mevcut 
Memurin Muhakematımat Muhakkaka Kanunu var
ken, Türkiye'de idare mahkemeleri kurulmazken, bü
tün idarî işlemler Danıştay'a yüklenmişken, hâkim 
yeteneğini bırakın da bir arzuhalci kadar yeteneği ol
mayan bir tahrirat kâtibi kaza yetkisini haiz, lüzumu 
muhakeme kararı yetkisine haizken burada bütün 
muhtarların başı derde girecektir. Çünkü nafaka gibi 
Türk Ulusunun yadından ilgilendiği bir konudur. 

I Bu başka bir konu değildir. Bir ikâmetgâh belgesine 
I benzemez. Şuna veyahut da buna benzemezz. Çok 
I önemli bir konu. Diğer maddelerde de mevzuubahis 
I edilmesi icap eden bir konu var; milletvekilleri ile il-
I gilidir. Onu da arz edeceğim. Bu nedenle bu Kanunun 
I tümü olduğu gibi bu maddesinin de muhtarlar için 
j çok büyük felâketlere sebebiyet vereceği kanısmda-
I yım. Bundan sonra milletvekili olarak eşraf olarak, 
I temsilci olarak, ilçe başkanı olarak göreceksiniz: par-
I tilere mensup muhtarları korumak için savcılara, hâ-
I kimlere durumu izah için neler neler çekeceksiniz ve 
I buraya geleceksiniz; «Efendim, öyle bir savcı git-
I miş ki lâf anlatılmıyor efendim, biz parlamenterleri 
I kimse dinlemiyor diyecekisiniz. Tabiî o parlamenterler 
I ki, yıllar boyu kronikleşmiş kanunları değiştirmezse, 
I o kronikleşmiş kanunların içerisinde kafaları da kro-
I nikleşirse işte bu sürtüşme, bürokrasi ile siyasî kuv-
I vet arasındaki bu sürtüşme devam edegelir. Bu mad-
I dede bir değiştirge önergem vardır. Nasıl olsa önle-
I leyemeyeceğiz. Bakın; kanun yapma tekniğinden ne 
I kadar yoksunuz, ne kadar âciz hale düşmüşüz. 
I «Belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında 
I ayrıca genel hükümlere göre kovuşturma yapılır, % 

50 ceza alınır» diyor. Kabul, bu konur. Güzel, yeni 
I bir hüküm; ama genel hükümlere göre kovuştur -
I ma yapılır. 
I Bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Bu madde 
I çok enteresandır. Acemi politikacılar vardır, iktidar 

olduğu halde, falan partinin lideri olup Cephede or
tak olduğu halde bakarsınız televizyonda «Efendim, 

I falan partinin lideri şu şu şu meselelerin yapılmasını 
I istedi, şunun şunun yapılmasını istedi» denir. Dersi

niz ki; mübarek talebe temsilcisi başkanı mıdır, köy
lü müdür, muhtar mıdır? İktidarsın. Televizyonu rad
yoyu dinleyiniz; Süleyman Demirel pek az söylüyor, 
ama Turhan Feyzioğlu, Türkeş her gün «istedi, iste
di» diye haber dinliyoruz. Yani iktidar olmanın şuuru
na varmamışlar. Kimden istiyor? Kendisinden. O 
halde iktidar olmadığı bilincine varmıştır. 

Şimdi, aynen buna benzer bir durum bu Kanun
da, bu maddede de var. «Genel hükümlere göre ko
vuşturma yapılır» diyor. Beyler genel hükümlere göre 
kovuşturma yapmak savcının tekelindedir. Kanunlar, 
Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunu, Anayasa bu yet
kiyi vermiş. Bu yetkiyi buraya koymakla kendinizde 
yani acaba bir inşaî bir kudret mi hissediyorsunuz? 
Acırım bu hale. Bu parlamentoya, yeniden ilkokulda 
A, B, C, dendiği gibi kanun tekniğini, kanun yap
mayı öğretmek gerekir. 

I Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, buyurunuz. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; 

5 nci maddenin bir bölümü Sayın Feyyat'ın da de
diği gibi Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tek
niğine taban tabana zıt düşmektedir. Biliyorsunuz. 
«Türk Ceza Muhakemesi Hukuk» sistemine göre bir 
suç işlendirni, bu suçların kovuşturulması savcının 
görevindendir. Bizde, bazı Avrupa ülkelerinde ol
duğu gibi, maslahata uygunluk sistemi değil, kanuni
lik sistemi egemendir; yani bir suç işlendirni mutlaka 
onun hakkında konulmuş genel hükümlere göre ko
vuşturma yapılır. Bu hem Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun gereğidir, hem anayasal sistemimizin do
ğal bir sonucudur. Bu bakımdan cümlenin sonunda 
sahte belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında; 
«Ayrıca genel hükümlere göre ceza 'kovuşturması yapı
lır» demeye hiç 'bir şekilde gerek yoktur. Zaten bu 
yapılacaktır. Bunu deseniz de yapılacaktır, demese-
niz de yapılacaktır. Demeniz kanun yapma tekniğini 
ya bilmediğiniz, ya da Ceza Muhakemesi Kanunu
nun hükümlerinden haberiniz olmadığı anlamına ge
lir. Senatonun da böyle bir cehalet ithamı karşısın
da kalmaya her halde tahammülü bulunmamak ge
rektiği düşüncesindeyim. 

Bu konuda bir değiştirge önergem var. Maddeden 
bu son bölümün çıkarılmasının hukuk sisteminin bir 
zarurî sonucu olduğu kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Alacakap
tan. 

Sayın üyeler, 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye var mı efendim? 

I. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Komisyona 
bir soru sormak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — 5 nci madde
nin sonunda; «Genel hükümlere göre ceza kovuştur
ması yapılır» in ruhunda «idarî tasarruflar için de 
idarî yolla yapılır» manası var mıdır, yok mudur? Ge
nel olarak böyle mi anlaşılıyor. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) _— Tümünü 
kapsıyor efenddm. Yani sizin belirtmiş olduğunuz hu
susu da kapsıyor ve bir caydırıcılık ifadesini belirt
mek için konmuştur. 

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

Sayın üyeler, 5 nci madde ile ilgili üç tane öner
ge vardır. 

Evvelâ önergeler okunacak efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Sıra sayısı 604 kanun tasarısının 5 nci maddesi-
ninde zikredilen «Belgeleri düzenleyen ve kullanan
lar hakkında; ayrıca genel hükümlere göre ceza ko
vuşturması yapılır» son fıkrasının çıkarılmasını arz 
ve teklif ediyorum. 

istanbul 
Mehmet Feyyat 

Gerekçesini arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 604 sıra sayılı Kanun tasarısı

nın 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İçel 
Doktor Lûtfi Bilgen 

Madde 5. — Gerçeğe aykırı belge düzenleyerek 
bu Kanuna göre aylığa hak kazananların, sahteliği 
anlaşıldığı takdirde, ödenen aylıklar ;% 50 fazlasıyle 
geri alınacağı gibi belgeleri düzenleyen ve yardım 
edenlerle beraber genel hükümlere göre ceza ko
vuşturması yapılır. 

Sayın Başkanlığa 
604 sayılı Yasa tasarısının 5 nci maddesinin aşa

ğıdaki gilbi değiştirilmesini öneririm. 
Madde 5. — Bu Kanuna göre aylığa hak kazan

mak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı 
saptanırsa, ödenen aylıklar % 50 fazlasıyle geri alınır. 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

BAŞKAN — Sayın üyeler Tüzüğümüzün hüküm
lerine göre evvelâ çıkarma önergelerinin muameleye 
konmasıyle işe başlıyoruz. 

(İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, açıkladınız değil mi 
efendim? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gerekçesini 
arz ettim efendim. 

Ceza Kanunumuzun 308, 338, 339 ve müteakip 
maddelerinden Komisyonun haberi yok. Zaten böyle 
bir maddeyi, teknik bakımdan Senatoya cahil inti- ' 
baını vermesin diye açıklamıyorum. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sen onu ken
dine sakla. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim? Yok. 
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Sayın Komisyon önemeye katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Sayın üyeler, önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. 
Sayın Feyyat'm önergesini.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aynı mahi

yette, birleştirin efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Birleştirin 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Alacakaptan bir me

tin öneriyor. Arkadaşımız bir metin önermiyor. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İltihak et

tiler efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Söz 

Sayın Alacakaptan'dadır. İltihak ediyorlarsa mese
le yok. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Benim 
önerdiğim metne Feyyat katılırsa birleştirin. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin neticesi aynı 
noktaya gelecek; fakat bir arkadaşımız çıkarmayı 
öneriyor, öteki arkadaşımız bir metin öneriyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aynı metne 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Siz Sayın Alacakaptan'ın metnine 
katılıyorsunuz, o zaman Sayın Feyyat'ın önergesi 
hakkında muamele yapmıyoruz, yapılan muameleyi 
yok sayıyoruz. Sayın Alacakaptan'ın önergesini tek
rar okutuyorum efendim, 

Sayın Başkanlığa 

604 sayılı Yasa tasarısının 5 nci maddesinin aşa
ğıdaki gibi değiştirilmesini öneririm. 

Madde 5. — Bu Kanuna göre aylığa hak kazan
mak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı 
saptanırsa, ödenen aylıklar % 50 fazlasıyle geri alınır. 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, önergeniz hak
kında görüşecek misiniz? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Görüşmüş
tüm efendim. 

BAŞKAN — Görüştünüz. Aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Sayın Komisyon ve sayın Hü
kümet önergeye katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmı
yoruz efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ AHMET MA 
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılmıyor. Sayın Uğur Alacakaptan'ın 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilgen'in önergesini Okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 604 S. Sayılı kanun tasarısının 
5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İçel 
Dr. Lûtfi Bilgen 

Madde 5. — Gerçeğe aykırı beîge düzenleyerek bu 
kanuna göre aylığa hak kazananların saıhteiiği an
laşıldığı takdirde, ödenen aylıklar % 50 fazlasıyle 
geri alınacağı gibi, belgeleri düzenleyen ve yardım 
edenlerle beraber genel hükümlere göre ceza kovuş
turması yapılır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Bu madde üzerinde endişelerimi dünkü konuş

mamda uzun uzun belirtmiştim. Bu madde Kanunun 
esası olan birinci maddenin işletilmemesi için De-
mokles'in kılıcı olarak burada durmaktadır ve kon
muştur. Bu maddedeki sorumluluk korkusu ile hiç 
bir doktor ya da Devlet memuru hiç bir vatandaşa 
muhtaç ya da sağlıksızlık raporu vermek için cesaret 
bulamayacak, bundan kaçınacaktır. 

Çünkü, madde «Bu kanuna göre aylığa hak ka
zanan için düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı 
tespit edilirse» diyor. Benim önergemde bir «sahte
kârlık» lâfı koymuşumdur. Bir adamın bilerek sahte 
'belge düzenlediği meydana çıkarsa elbette bunun 
birtakım kanunî yollardan takibi gerekir. Halbuki, 
burada herkes çekinecektir, ileride benim şu raporum 
veyahutta anası, babası, çocuğu falan filan bakımın
dan muhtaçlığı ile ilgili bir belge gerçeğe aykırı çıkar
sa mesul olurum korkusuyle kimse zavallı insanlara 
belge vermeyecektir. Ben bunu tespit etmek için söy
ledim. 
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1951 - 1952 senelerindeydi Kore'de Kunuri Sava
şında esir olmuş bir vatandaş çıkıp geldi Türkiye'ye. 
Halbuki, daha önceden şehit olduğu için bu adamın 
babasına 700 lira para vermişlerdi, sonra adam dön
dü sağlam olduğu anlaşıldı; ama bağırsakları peri
şan olarak geldi, devamlı hasta yatağında yattığı 
halde babasından bu Devletin verdiği 700 lira para 
geri alındı, bütün aile perişan oldu. Bu maddeyi oku
yunca o olayı hatırladım. 

Şimdi, bu 65 yaşını doldurmuş insanların alacak
ları raporların yanlışlığı bir gün meydana çıkarsa, 
hem o aile perişan olacak, hem de belgeyi verenler. 
Halbuki, ancak sahte- belge düzenleyenlerin duru
mu ceza için esas alınacak. Ben bunu belirtmek is
tedim; fakat görüyorum ki, Senato çoğunluğu kanunu 
olduğu gibi çıkarmak niyetindedir ve kararındadır, 
oylamalarla bir netice alınmayacağından ben sadece 
endişemi belirtmek için söz almış bulunuyorum ve 
önergemi de geri alıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Bilgen önerge
sini geri aldığını beyan ettiğine göre, önerge oylan-
mayacaiktır. 

Sayın üyeler; 
Verilen önergeler reddedilmiş bulunmaktadır, bu 

sebeple maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu aylıklar ile bağlanmasında ve 
ödenmesinde kullanılacak belgeler her türlü vergi 
ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 6 ncı madde ile ilgili herhangi bir de
ğişiklik, çıkarma veya ilâve önergesi olmadığına göre, 
6 ncı maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanundan yararlananlar Dev
let hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 7 nci maddeyle ilgili herhangi bir 
çıkarma, değişiklik ve ilâve önergesi de olmadığına 
göre, 7 nci maddeyi biraz evvel okunduğu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, yeni bir 8 nci madde teklifiyle il
gili bir önerge vardır bilgilerinize sunuyorum efen
dim. 

Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim gerekçelerle aşağıda yazılı 

hükmün 604 S. Sayılı tasarıya 8 nci madde olarak ek-

| lenmesini ve tasarının 8, 9, ve 10 ncu maddelerinin 
I numaralarının sırasıyle 9, 10 ve 11 olarak değişti-
I rilmesini saygıyle öneririm. 
I Zeyyat Baykara 
I Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

j Madde 8. — Bu Kanunun 1 nci maddesi ge-
I reğince aylık almaya hak kazanmış olan, kimsesiz, 
I muhtaç, güçsüz, malûl ve sakatlardan arzu eden-
I lerinin barındırılıp bakılmaları için, 2 nci maddede 
I yazılı kaynaktan sağlanacak ödeneklerle huzur evleri 
I açılabilir. Bu takdirde bu evlerde kalacak kimselerin 
I aylıklarının % 80'e kadar olan kısmı barınma ve her 
| türlü bakımları karşılığı olarak kesilir. 
I Huzur evlerinin kuruluş ve yönetimleri ile ilgili 
I esaslar, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca 
I müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 
I BAŞKAN — Sayın Baykara buyurun efendim. 

I ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
I — Sayın Başkan, çok değerli senatörler; 
I Biraz önce okunan önergem kanun tasarıs'.nda 
I mevcut olmayan bir hususu, benim açımdan bana 
I göre çok önemli olan bir hususu tasarıya eklemek 
I amacıyle verilmiş bir önergedir. Okunduğundan da 
I anlaşılacağı gibi, bu önerge huzur evleri açılmasını, 
I biraz sonra anlatacağım gibi, yaşlı, kimsesiz ve yok-
I sul kişilerin, sakatların oralarda barındırılmasını ön-
I görmektedir. 
I Sayın senatörler; 

I İncelediğimiz tasarı aslında biraz önce saydığım 
I kişilerin, toplumca korunmaya çok muhtaç kişilerin 
I sadece para yardımı yapılmasıyle mutlu kılınacakla-
I rını, problemin bu suretle halledilmiş olacağı varsa-
I yımından hareket etmektedir. Bu bizim memleketi-
I mizde ilk defa uygulanmakla beraber, dünyada uy

gulaması çok olan, pek fazla olan, sadece çok ileri 
I gitmiş memleketlerde değil bizim gibi gelişme halin-
I de bulunan memleketlerde de uygulaması görül-
I müş müesseselerdir. 

Şimdi, biz bugün öngörüldüğü gibi, 500 - 600 li-
I rayı bu güçsüzlere vermekle acaba neyi sağlamış 
I oluyoruz?. Konumuzun ne olduğunu göz önünde bu

lundurursak, buna pek fazla bir şey sağlamış oldu-
I ğumuz cevabını veremeyiz, Bizim konumuz, toplu

mumuzun elini uzattığı özellikle kimsesizler, yoksul -
I 1ar, sakatlar ve sairedir. Biz bunlara aylık bağlamak 

için hangi şartları arıyoruz?. «Sizin geliriniz olma-
j yacak, size bakacak kimse de olmayacak, sizin su

yunuz olmayacak, huyunuz olmayacak..» diyoruz ve 
I ondan sonra aylık bağlıyoruz. 
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Peki, kendisine bakacak bir kimsesi olmayana 
istediğiniz kadar para verdiğiniz zaman acaba bu 
kişiyi topluma kazandırmış, toplumun görevini tam 
olarak yerine getirmiş sayabilir miyiz kendimizi?. Sa
yamayız, bu mümkün değildir. 

Onun için, ben şöyle düşündüm; içimizden bir
çok arkadaşlarımızın dahi böyle düşündüklerini bili
yorum, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde de 
söylenmişti : 

Biz bu kimsesizlere yaptığımız nakdî yardımın ya 
nında ve o yaptığımız nakdî yardımın da aracılığıyla 
(tasarıda olduğu gibi) gene kendi parasıyle, yani ona 
bağladığımız aylıkla, (Çünkü, tekliften de anlaşıla
cağı gibi) Onun parasıyle kendisine bakmak istiyo
ruz; yani onun tekrar sokakta kalmaması için o pa
rayla, verdiğiniz parayla kendisine bakmak istiyoruz. 
Bunu sağladığımız zaman o kişiye hem şefkatimizi 
göstermiş olacağız hem o kişiyi tekrar kimsesizliğin
den kurtararak toplumun içerisine, kendi çağdaşları
nın içine almış olacağız ve hem de onu daha çok mut
lu kılmış olacağız. Bunu zannediyorum ki kimse ha
talı bir görüş ve hatalı bir uygulama olarak nite
lendirmek istemeyecektir. 

Sayın senatörler; 
Hepiniz gibi ben de dışarıda bunun uygulamala

rım gördüm. Gerçekten Devlet eliyle açılacak (Bazı 
yerlerde dernekler tarafından açılır; fakat bizde be
nim önerdiğim odur.) bu gibi yerlerde barındırılacak 
kimsesizlerin toplumu ne kadar içten sevdiklerini biz
zat görmüş bir arkadaşınızım. Çeşitli yerlerde çeşitli 
defalar görülmüş ve tespit edilmiştir; hatta o kadar ki, 
onlar bu yurtlarda bazen kendi evlerinden dahi daha 
rahat, daha mutlu olarak yaşamaktadırlar. 

Onun için, kısaca arz ettiğim bu nedenlerle, maa
lesef redaksiyon itibariyle pek kesin olmayan ifade
lerle, memleketimizin malî olanaklarını da nazara 
alarak bu çeşit huzur evleri açılmasını öneriyorum. 

Bunlarda isteyecek, arzu edecek (Bu çok önemli 
bir konudur. Çünkü, zorla gönderilen yerlerde bazı 
reaksiyonların doğduğunu bilerek söylüyorum.) bir 
kimse, bir yoksul kalabilecektir. Buraları açma yetki
sinin Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına sağlanmasını öneriyorum. 

Burada bu gibi kimselere yapılacak bakım, barın
dırma ve diğer bakımlarının karşılığı olarak kendine 
bu kanun gereğince ödediğimiz paranın yüzde 80'ini 
alacağız, her türlü bakımını yapacağız ve bunun ne 
şekilde işleyeceğimi de biraz evvel adını ettiğim iki ba
kanlık bir talimatnameyle düzenleyecekler. 

Bunu çok iyi niyetlerle söylüyorum ve sizin de çok 
iyi niyetlerle karşıladığınıza kani olmak istiyorum ve 
kani oluyorum; fakat bu durum içerisinde zannediyo
rum ki bunun için de Sayın Bakanımızdan ve sayın 
Komisyon temsilcimizden bir güzel «Katılmıyoruz» 
cevabını alacağım; ama eğer öyleyse (ki, öyle olaca
ğını biliyorum.) Yüreklerinizde sizin de katıldığınız 
bir temenniyi tekrarladığım için mutlu olarak ayrıldı
ğımı ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baykara. 
Sayın üyeler, önerge sahibi Sayın Baykara öner

gelerini açıkladılar. 
Önerge aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı 

efendim?. Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, çok iyi niyetle verilmiş bir önerge. Ha'kikaten 
muhtevası itibariyle hepimizi etkilemiş bulunuyor. 
Ancak, ifade edeyim ki, Hükümetimizin hazırlayıp 
Parlamentoya sunmuş olduğu diğer bir tasarı Sayın 
Baykara'nın bu önerisini çok daha geniş olarak kap
sadığından burada bu önergeye katılamıyoruz; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Baykara'nın 
önergesine Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, elimizdeki metin üzerindeki 8 nci mad
deyle ilgili görüşmelere başlıyoruz. 

Maddeyi okutuyorum. 

Madde 8. — T. C. Emekli Sandığı il veya ilçe 
idare heyetlerinin soruşturma ve kararlan dışında 
gerektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve mallan hak
kında, çeşitü soruşturma yaptırmaya, resmî ve 
özel idare müessese ve ortaklarından ve şahıslardan 
bilgi istemeye yetkilidir. 

Bu kanun uyarınca tam teşekküllü hastaneler
den alınan sağlık kumlu raporları, merkezde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı ve T. C. Emekli Sandığı tarafından görevlen
dirilecek üç uzman hekimden oluşan bir sağbk ku
rulunca karara bağlanır. 
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BAŞKAN — Sayın Feyyat söz istemişlerdir. 
Sayın Feyyat, önergeniz sırasında mı söz istiyor

sunuz; yoksa şimdi mi?. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Madde üzerin

de kömuşacağım ve önergemi de açıklayacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan; 
Ben önergemde, maddenin tamamının çıkarılma

sını arz ve talep ediyorum ve değiştiriyorum. Öner
gemin muhtevasını değiştirdim. 

Sayın senatörler; 

Bu maddenin T. C. Emekli Sandığı il veya ilçe 
idare heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında ge
rektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkın
da, çeşitli soruşturma yaptırmaya, resmî ve özel ida
re müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi 
istemeye yetkilidir.» fıkrası bana 27 Mayıs sonrası 
bir olayı hatırlattı. Çok suizana ve bazı memurla
rın muhtarlar ve diğer kimseler üzerinde baskı yap
masına vesile olacaktır kanısındayım. 

Şöyle ki : 27 Mayıs'tan sonra soruşturma kurul
ları kurulmuştu. Bereket versin üniformalı bir vali
nin (On tane mülkiyeliye değiştirmem o asker valiyi. 
Vefat ettiyse Allah rahmet etsin, hayatta ise Allah 
sıhhat versin.) odasında defterdardan tutun da kay
makamlara, nüfus müdürüne kadar hepsi bulunmak
ta. Bir sürü Demokrat Partili vatandaş sızlanıp du
ruyor. Ne var?... Valinin odasına gittim, (Bereket 
versin, valinin hukuka yakınlığı her nedense diğer 
sivil memurlardan daha fazlaydı.) efendim, soruştur
ma kurulu falan şu bu... Ben köylüleri çağırdım. 
«Kardeşim, bakın, dinleyin : Bu soruşturma kurulu 
var ya, köyde uzatmalı onbaşı var ya, zaptiye, tah
kikat yapıyor savcı adına, ondan farkı yoktur. Def
terdarı da, vali bey de dahil olmak üzere eninde so
nunda bu tahkikatlar savcıya bize gelecektir. Onun 
için müsterih olun, savcıya intikâl edinceye kadar si
zin hürriyetinizde, şunda bunda en ufak bir endişe
niz olmasın. Bu beyanatım valiyi huzurlu kıldı. 

Şimdi, bunun gibi bu maddeler de memurların, 
yerli memurların, mahallî memurların halkla ilişkileri, 
sürtüşmeleri... Bir seçim döneminde, ilçe seçim kurulu
nun nasıl bütün memurları görevlendirme yetkisi var
sa; Seçim Kanununa göre, bu maddenin suiistimal 
edileceğini âdeta birer baskı rejimi haline getirece
ğini ben şimdiden size arz etrfîek isterim. 

İkinci fıkrada da; «Bu kanun uyarınca tam te
şekküllü hastanelerden alınan * sağlık kurulu rapor
ları, merkezde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 

j Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı tarafından görevlendirilecek 3 uzman 
hekimden oluşan bir sağlık kurulunca karara bağla
nır.» denmektedir. 

Bunun yakın zamandaki olayını size arz edeyim: 
Olacağına kani değilim, ama bir hikâye vardır : «Efen
dim Hasan ağanın (af buyurun) bir beygiri varmış. 

I Salıverirmiş ovaya, kim önce yakalarsa akşama kadar 
o kullanırmış, binermiş, «Şimdi, bu madde çıksın 
ben dahil bütün milletvekili arkadaşlarımıza müra
caat eden bütün mükellef vatandaşlar, hak sahipleri 

I sabahın 6'sında 7'sinde bizi yatağımızdan kaldırıp, 
I Hasan ağanın beygiri gibi Münip beye, yok şu has

taneye, yok bu hastaneye bizi koşturacaklardır arka
daşlar; yani Devlet mahallî sağlık müesseselerine kar-

I şı olan itimadı izale eden çok anormal bir hüküm
dür. Bunu da ben size arz edeyim, baskıyı da arz 

I edeyim. 
Bu itibarla tümünün maddeden çıkarılması Parla-

I mentonun prestijine siyaneten saygılarımla arz ede-
I rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
I Sayın Kocaman, siz önergenizin izahı için söz 

istediniz?... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 8 nci madde üzerinde 
I başka söz isteyen sayın üye var mı efendim?... 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Benim sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Söz isteyen 
I yok. Başka söz isteyen olmadığına göre sorunuzu so

runuz efendim, buyurunuz Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Bu maddenin 2 
nci fıkrasında şöyle bir hüküm vardır. Tam teşek
küllü hastanelerden alınacak rapor, Sağlık Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve birde Emekli Sandığı 
tarafından görevlendirilen üç uzman hekim tarafın
dan karara bağlanıyor. Benim bildiğim, yasalarımı-

I za göre hastanelerin verdiği raporun reddedilmesi 
keyfiyeti Sağlık Şûrasının yetkisi içerisindedir. Bura
daki tanım ile yeni bir hüküm mü getiriyorlar, yani 
belgelerin geçerliliğini mi karara bağlayacaktır, yok
sa raporun geçerliliğini mi karara bağlayacaktır?... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş-

I kan; 
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Burada hem raporun, hem belgelerin geçerliliği 
karara bağlanacaktır. Buna benzer hükümler 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununda ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununda vardır. Bu işi sadece men
fi tarafından da almamak lâzımdır. Bazan müracaat 
eden müracaatçılara, gerekli rapor verilmemektedir
ler, bundan istifade edebilir, bu geliri alabilir diye. 
Bunların aynı zamanda bir şikâyet mercii olacaktır. 
Tam teşekküllü heyet-i sıhiyeîerden şu kadar çalış
ma gücünü kaybetmiştir şeklinde rapor alamayan
ların aynı zamanda bir müracaat mercii olacaktır arz 
ederim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan sorum 
var. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. Buyurunuz Sa
yın Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim. Sayın Ba
kan herhangi bir itiraz olduğu zaman buraya gele
cek diyorlar. Tam teşekküllü hastaneden alman ra
porların, ancak diğer bir hastaneden veya üniversite
den doğru olup olmadığı araştırılır. Yoksa 3 kişilik 
bir heyet, öyle sanıyorum ki, bu işe yetkili olamaz. 
Çünkü, tam teşekküllü hastanelerde kulak, burun 
boğaz, göz hepsi mevcut. 15 - 16 tıp dalı vardır. 

Bu tayin edilen 3 kişilik heyet hiç bir zaman bun
lara cevap veremez. Bu maddenin bu fıkrası bizi tat
min etmemiştir. Bunun yeniden gözden geçirilmesini 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani, sizinki soru şeklinde değil, gö
rüşünüzü açıkladınız, değil mi efendim?.. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Evet. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sorum var 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müezzinoğiu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan; 

Bu Kanunla, 65 yaşım doldurmuş muhtaç ve 
kimsesizlere maaş bağlanması görevi Emekli Sandı
ğına verilmiş bulunuyor. Sandık aslında bugünkü 
kadrosu iie ve bugünkü iş hacmi ile bu ek görev al
tından kalkıp kalkmayacağı söz konusudur. Bu ko
nuda Hükümetçe özel tedbirler düşünülmekte mi
dir?... 

8 ncı maddede «Emekli Sandığı il veya ilçe idare 
heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında gerekti
ğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında, 
çeşitli soruşturma yaptırmaya yetkilidir» deniliyor. 
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Sandık için öngörülen bu soruşturmaların kapsa
mı ne olacaktır ve Sandık bu görevi nasıl yerine ge
tirecektir. Bunun da açıklanmasını istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. Sorunun 
herhalde Hükümetten cevaplandırılması gerekiyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş
kan; birinci suale cevap arz ediyorum : 

Bugün biraz evvelde ifade ettiğim gibi Sosyal Si
gortalar da buna benzer bir tatbikat vardır. Burada
ki kurul, müracaatçının vaki şikâyeti üzerine kendi
sini başka bir tam teşekküllü hastaneye sevk ve ha
vale edecektir ve o görevi verecektir; haklılardır. 

Diğer husus, il ve ilçe idare heyetlerinin salâhiye
ti konusunda salâhiyetiyle ilgili olan husus; 5434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanunundaki çerçeve ve kap
sam içerisinde icra edilecektir arz ederim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, ben

de bazı şeyleri zabıtlara geçmesi için arz edeceğim. 
Bilindiği gibi Hıfzıssıhha Kanununun 28 nci maddesi 
(Belki yanılıyorum.) Sağlık Şûrasının yetkilerini sa
yan bir maddedir. Bilebildiğim kadarı ile bu tasarı 
Şûranın yetkilerini belirtir. Ayrıca bildiğim kadarı ile, 
bir raporun geçerliliği ya da geçersizliği hususu an
cak bu Şûrada karara bağlanır. 

Ş'mdi, Sayın Bakan yeni bir hüküm getiriyorlar. 
Bu hükme göre, bu kurul, meselâ diyelim ki Numune 
Hastanesinin verdiği raporun geçerli olup olmadığı 
hükme bağlayacak, heyet olacağından yeni bir içti
hat getiriyorlar. Bizim için bu bir yeniliktir. Herhan
gi bir vatandaş bir hak sahibi ben Numune Hastane
sine gittim, bana rapor verilmedi diye müracaat et
tiği zaman bu kurul buna rapor verecektir. Bu bir 
yeniliktir. 

Zabıtlara geçmesi için açıklıyorum.-
BAŞKAN — Hay hay efendim. Teşekkür ede

riz efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Kurul ra
por vermeyecektir, Sayın Başkanım; arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, 8 nci madde ile ilgili baş
ka söz isteyecek sayın üye?... Yok. 8 nci madde ile il
gili olarak verilmiş bulunan önergeler, Yüce Genel 
Kurula sunuluyor efendim. 
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Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
İlgi : Sıra sayı 604 - kanun tasarısı. 
8 nci maddenin tamemen metinden çıkarılmasını 

arz ederim. 
istanbul 

Mehmet Feyyad 

Yüksek Başkanlığa 
604 Sıra sayılı tasarının 8 nci maddesinin tam 

teşekküllü hastanelerden alman sağlık kurulu rapor
larının merkezde 3 kişilik bir kurulca karara bağla
nacağı hakkındaki ikinci fıkrasının metinden çıkartıl
masını arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş

kanım, ben de Sayın Feyyad'm önergesine iltihak edi
yorum J 

BAŞKAN — İltihak ediyorsunuz efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fikret Gündoğan 
C. H. P. Grup 

Başkan vekil i 
Ziya Müezzinoğlu 

Kavseri 

Recai Kocaman 
C. H. P. Grup 

Başkanvekili 
Hasan Güven 

Trabzon 
«Madde 8. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı, il veya ilçe idare heyetlerinin soruşturma ve ka
rarları dışında gerektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç 
ve malları hakkında çeşitli, soruşturma yaptırmaya, 
resmî ve özel idare müessese ve ortaklarından ve şa
hıslardan bilgi istemeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Feyyat'ın önergesi
ni muameleye koyuyoruz önce. Sayın Tanyeri, öner
gesini Sayın Feyyat'ın önergesine iltihak etmek su
retiyle geri almış oldular. Sayın Feyyat'ın önergesi, 
«8 nci maddenin tamamen metinden çıkarılmasını 
arz ederim» şeklindedir. Sayın Feyyat biraz evvel 
önergesini açıkladı. Önergenin aleyhinde söz isteyen 
var mı? efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efen
dim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 8 maddenin metin
den tamamen çıkarılmasıyle ilgili Sayın Feyyat'ın 
önergesine Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon ka
tılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 

Sayın Gündoğan, Sayın Kocaman, Sayın Müez
zinoğlu ve Sayın Güvenen vermiş oldukları öner
geyi tekrar okutuyorum efendim. 

(C. H. P. Grupu Başkanvekilleri Fikret Gündo
ğan ve Recai Kocaman ile Kayseri Üyesi Ziya Müez
zinoğlu, Trabzon Üyesi Hasan Güven'in önergesi 
tekrar okundu), 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocaman. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 

Okunan önergemiz, önümüzdeki tasarının 8 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasını aynen muhafaza etmek
te ve 2 nci fıkrasının tamamen kaldırılması dileğini 

. öngörmektedir. Metin itibariyle, 1 nci fıkranın mu
hafaza edilmesi şeklinde değiştirge önergesi sun
duk. 

Metinden tamamen çıkarılmasını istediğimiz 2 nci 
fıkrayı önemi nedeniyle tekrar okuyorum; «Bu ka
nun uyarınca tam teşekküllü hastanelerden alınan 
sağlık kurulu raporları, merkezde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
T. C. Emekli Sandığı tarafından görevlendirilecek üç 
uzman hekimden oluşan bir sağlık kurulunca kara
ra bağlanır.» Sağlık Kurulu raporları karara bağ
lanıyor. 

Bu Kanun uyarınca tam teşekküllü hastaneler
den alınacak raporlar nelerdir, 1 nci madde dün gö
rüşüldüğü için bu konunun ayrıntıları unutulmuş ola
bilir nedeniyle bir nebze buna ilişeyim. 

1 nci maddenin 1 nci fıkrasında, «65 yaşını dol-
duımuş âciz, muhtaç kimselerin çalışma gücünden 
mahrum olduğunu tıbben tevsik etmek amacıyle 
tam teşekküllü hastanelerden rapor almaları» be
lirtilmektedir. 
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Yine 1 nci maddenin 4 ncü fıkrasında, 65 yaşı
nı doldurmadığı halde başkasının yardımı olmak
sızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul ol
duklarını ileri sürenler bu durumlarını yine tam te
şekküllü hastanelerde tevsik ettirecekleri» belirtil
mektedir. 

Netice itibariyle, bu Kanunu kime uygulayacak 
isek, bütün bu Kanun kendilerine uygulanacak olan
lar, kabul edilmiş olan 1 nci madde dolayısıyle du
rumlarını tam teşekküllü hastanelerde tevsik etti
recekler. 

İş bununla bitmiyor; 8 nci maddenin metninden 
çıkarılmasını istediğimiz 2 nci fıkra ile, tam teşek
küllü hastanelerden alınacak raporlar Başkentte 
üç ayrı kuruma veya kuruluşa bağlı üç uzman he
kimden oluşan bir kurulca onaya tabi tutulacak. 

Az önce bir soru münasebetiyle Sayın Bakanın 
verdiği cevabı, «Bu üç kişilik kurul hem belgeleri, 
hem raporlar için karar merciidir.» şeklinde not et
mişim. Eğer yanlış not almamış isem, Sayın Baka
nın bu cevabının madde metni ile çelişki içinde ol
duğuna işaret etmek istiyorum. Tekrar söylüyorum, 
madde metni açıktır; «Bu Kanun uyarınca tam te
şekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu rapor
ları...» şeklindedir. 8 nci maddenin 1 nci fıkrasın
da ve diğer maddelerde söz konusu edilen, öngö
rülen belgelerle bu üç kişilik kurulun ilgisi yoktur, 
maddenin 2 nci fıkrası metnine göre. Münhasıran 
sağlık kurulu raporları, üç uzman hekimden olu
şan bir sağlık kurulunca karara bağlanır yani tas
dik edilir. 

Yine yanlış not almadıysam, Sayın Bakan «Ra
por alamayanlar için de bir başvurma merciidir» bu
yurdular. Madde metni Sayın Bakanın t u görüşüne 
de katılmıyor. Rapor alamayanlar için başvurma 
mercii olmak söz konusu değildir; aksine alınmış ra
porlar için bu üç kişilik kurulun onama görevi söz 
konusudur. 

Bu çelişik duruma işaret etmek suretiyle metin
den çıkarılmasını önergemizde istirham ettiğimiz 
fıkranın nasıl yorumlanması gerektiği konusuna 
kendimizce açıklık getirmeye çalıştık. 

Şimdi bu fıkranın niye metinden çıkarılması gö
rüşünde olduğumuzu zamanınızı fazla almamak için 
gerekçemizin satırbaşlarına kısaca ilişmek suretiyle 
belirtmeye çalışacağım. 

Kurulması öngörülen üç kişilik sağlık kurulu 
gereksizdir. Zira, bu üç kişilik kurul yalnız ve mün
hasıran 1 2 - 1 5 uzman hekimden oluşan sağlık ku-
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rulu raporlarını tetkik edecek. 1 2 - 1 5 kişilik her biri 
uzman hekim olan bir kurulun raporunu üç kişilik 
ayrı bir kurula tasdik için tetkik ettirmek gereksiz
dir. Daha büyük miktar ve kapsamda uzman hekim
den oluşmuş bir sağlık kurulunun raporunu, tutup 
daha dar kapsamlı üç kişilik bir uzman hekim ku
ruluna tetkik ettirip, tasdik ettiriyorsunuz, gereksiz
dir. 

İkinci olarak; bütün devlet hastanelerinde veya 
diğer kamu kuruluşu hastanelerinde şerefle görev 
yapan sağlık kurullarına karşı güvensizlik ifade edi
yor. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Aslında bu Kanunun çeşitli yerlerinde, çeşitli 

kamu kuruluşlarına karşı güvensizlik havası ko
kan veyahut da işareti taşıyan hükümler vardır. 

Konunun dışındadır; ama bir nebze de bir baş
ka yere işaret edeyim. 1 nci maddenin 5 nci, yani 
son fıkrasında bir başka güvensizlik vardır, adalete 
karşı güvensizlik. «65 yaşın bitiminin tespitinde, 
ilgililerin bu Kanun yayınlandığı tarihte, nüfus kü
tük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınır, do
ğum tarihinde yapılacak düzeltmeler «le bu Kanu
nun yayımlandığı tarihten geriye doğru bir yıl için
de yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.» şeklinde 
bir hüküm vardır, 1 nci maddenin son fıkrasında. 

Açıkça söylüyorum, Anayasaya aykırı ve kaza 
kuvvetine, yargı gücüne karşı güvensizlik ifade eden, 
ihtiva eden bir hükümdür bu 5 nci fıkra. Konumu
zun dışında; ancak işaret etmiş olmak için ve orta
ya koyduğum yargıya örnek vermiş olmak için arz 
ediyorum. Yaş düzeltmeleri bildiğiniz gibi Medeni 
Kanunumuzda ve diğer ilgili nüfus Kanunu uyarın
ca asliye hukuk mahkemelerinin kararı ile oluşur. 
Adliye kararlarına ve yargı bağımsızlığına hem gü
vensizlik hem de darbe indiren bir hükümdür; ama 
hani yürümekte olan arabanın tekerine çomak sok
muş olmamak için, dün o kadar çok konuşan oldu 
ki, bir de ben eklenmiş olmayayım diye işaret etme
miştim. Bugün konu güvensizlik temasına intikal 
etmişken bu noktaya işaret edip geçiyorum. 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Askerlikte de 
var, Askerlik Kanununda da var. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Olabilir sa
yın üstadım. Suimisalinemsal teşkil etmeyeceğini de 
işaret etmeme izin buyurmanızı istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Söylüyorum ikinci kusuru bu fıkranın, sağlık ku

rullarına, orada şerefle hizmet yapmakta olan uz-
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man hekimlere, o kurula karşı güvensizlik hissi ih
tiva ediyor. 

Ayrıca, sağlık kurullarının kontrolü, bozulması, 
tasdiki, itiraz mercii idarî ve adlî uygulamamızda 
iki ayrı büyük kurula verilmiştir. İdarî yönden iti
raz mercii, demin işaret edildi, Sağlık Şûrası. Adlî 
yönden itiraz mercii, çok iyi bildiğimiz gibi adlî tip
tir. Bu müesseseler varken, bu kadar geniş yetkili 
daha üst uzmanlardan oluşmuş müesseseler var
ken bir sonra diğer sakıncalarını işaret edeceğim 
üç kişilik ayrı ayrı kurumlardan gelen, özel oluştu
rulmuş diyelim, bir kurulun onayına tabi tutmak 
güvensizliğin daha da kendisi değil karesi, küpü, 
murabbaıdır. 

Yine bu hüküm, bu ikinci fıkra hükmü iltimas
lara, kayırmalara ve partizanca uygulamalara en 
azından kapı aralayan bir hükümdür. Anadolu'nun 
herhangi bir köşesinden ya 65 yaşından küçük; fa
kat çalışamayacak kadar sakat, kötü durumda ve
ya 65 yaşını geçmiş, âciz duruma düşımiş bir va
tandaşın diğer bütün prosedürü yerine getirilmiş olan 
evrakı bu üç kişilik kurulun tasdiki iç;n Ankara'ya 
havale ettiriliyor. İki bakanlık ve bir genel müdür
lüğe bağlı olan bu uzman hekimler kurulunun, 
partizanca amaçlarla hizmet yapmayacak tamamen 
faziletli, dürüst, bitaraf uygulama esaslarına daya
lı hizmet yapacak bir üç kişilik kurul olacağı, ba
na ne ile garanti edersiniz? Bu kanunu^, bu fıkra 
hükmü dolayısıyle velev tarafgirane, iltimas!;, kayır-
malı velev partizanca amaçlara yönelik olarak uy
gulanmayacağını veya benim içimde bu konuya 
yönelik olmak üzere mevcut bulunan tereddütlerin 
izalesinde beni ne ile ikna edersiniz, bu tereddüt
lerimin izalesini nasıl sağlayabilirsiniz? Sağlayamaz
sınız değerli arkadaşlarım. 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — O, sizde var; 
partizanlık yapılır mı?.. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşım, özellikle sizin iktidarınız part'zanlık ko
nusunda ciltlere sığmayacak kadar sabıkalar taşıdığı 
için ürküyorum, tereddüt ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayın. Bu
yurun devam edin. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Yine bu hü
küm... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) - Ekmekle 
oynamayalım. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Maziniz, ek
mekle oynama örnekleriyle doludur. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, çok rica ediyo
rum, müdahale buyurmayın. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — İnşallah, ek
mekle oynamayacağız şeklinde anlayayım o sözünü
zü; teşekkür ile karşılayayım. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim; bu
yurun efendim. Müdahale etmeyin efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Bu hüküm 
böyle arkadaşlarım. 

Her ne kadar bu üç kişilik uzman h^kim kuru
lunun rapor onaylaması müessesesini getiriyorsa 
da, mümkündür ki bu kurul sağlık kırulu rapo
runun bazı noktasından tereddüde düşmü.;, ve o âciz, 
yaralı, sakat ihtiyarı bizzat görüp de raporu tasdik 
edip etmemek konusunda karara varma zaruretini 
hissetmiş olabilir. O yaşa gelmiş, o perişan hale düş
müş adamı Hakkâri'nin, benim Artvin'imin Şavşat' 
ınıdan Uzunköprünün bilmem ne köyünden Anlk'ara-
lara kadar taşınmak mecburiyetinin kapısını açık 
tutuyor, en azından. 

Bu nedenle de, iyilik yaparken bin bir sıkıntı, 
bin bir ıstırap kaynağı olabilir. Gerek yoktur bu hük
me. 

Değerli arkadaşlarım; 

Özellikle değerli Adalet Partili arkadaşlarım; lüt
fedip değiştirge önergemize iltifat buyurduğunuz 
takdirde, (Anlıyorum kuşkunuzu) kanunun Senatoda
ki değişiklik nedeni ile yürürlüğe girmesinin biraz 
gecikmesi noktasında toplanıyor, kuşkunuz. Bundan 
sonra 9 ncu madde var, kanunun yürürlüğü. Kanun, 
yayımlandığı tarihi takip eden malî yıl başında yü
rürlüğe girecek. Kanun, çıkar çıkmaz yürürlüğe gir
meyecek, değerli arkadaşlarım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biliyoruz, oku

duk kardeş. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Yayınlandı
ğı tarihi takip eden malî yıl başında yürürlüğe gire
cek. Hemen yürürlüğe girip, hemen birtakım yara 
lara merhem olma söz konusu olmayacağına göre 
tamamen haklı donelere dayanan değiştirge istekle 
rimizin ret edilmesi konusunda bu derece katı dav
ranışınıza ancak bu- tatil boyunca partizanca yay 
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garalarınıza koz kullanma gibi sempatik olmayan 
amaçlarınıza yönelik görüyorum. Mantıki sebep gö
remiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin kuşkunuz 
da o işte. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Biz, değer
li Başkanvekili arkadaşım... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın; 
çok rica ediyorum. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Bütün teklif
lerimizde kanunun işlerli, geçerlik ve yaralara çare 
getirmesi, bir sosyal güvenlik hükmü haline gelme
si amacını ileri sürdük. Başka yasalarda bu nitelikte 
hüküm olduğuna Sayın Bakan işaret etti, ben de bi
liyorum. Az önce söylediğim eski Mecelle hükmünü 
tekrar edeceğim, başka yasalarda bu şekilde kurul
ların mevcudiyeti varsa yanlıştır, hatalıdır, aynı ge
rekçelerle. Tekrar söylüyeyim, suimisal emsal ol
maz. 

Bu arz ettiğim gerekçelere dayanarak, değerli se
natör arkadaşlarımdan, önergemize iltifat buyurul-
masını istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, sayn Kocaman. 
Efendim, önerge aleyhine söz 'isteyen sayın üye?... 

Buyurun Sayın İnebeyli. 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Tasarıdaki bu madde hükmünün bu derece açık 
olması ile ne kadar anlaşılmadığını gerçekten hay
ret ettim ve bunun için söz aldım. 

Şimdi, aylık bağlanacak olan kimseyi sağlık ku
ruluna gönderiyoruz rapor istiyoruz. Rapor tanzim 
ediliyor, rapor tanzim edildikten sonra getiriyoruz 
iki bakanlık ve bir genel müdürlükten teşekkül- et
miş olan üç kişilik hekim heyetine bu raporu götü
rüyoruz. Burada üç kişilik hekim heyeti raporun le
hinde veya aleyhinde bulunacak değildir. Rapor
da belirtilen hususları kanundaki hükümlere uygun 
olup olmadığını belirtecektir. Yoksa, kolu kesilmiş 
veyahut sakat olan bir kimseye «Hayır, sende sakat
lık yoktur» diye kanunen verilmiş olan raporu iptal 
cihetine gidecek değildir. 

Durum bu kadar açıktır. Önergeye iltifat etme
menizi rica ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın üyeler; 
Önergenin leh ve aleyhinde birer sayın üye ko

nuşmuştur. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efen

dim?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmı
yoruz. 

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

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Hükümet ve sayın Komisyon önergeye ka

tılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Öner
geyi kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 
8 nci madde üzerindeki müzakereler yapılmış 

ve verilen çıkarma ve değişiklik önergeleri ret edil
miş bulunulmakla 8 nci maddeyi okunduğu şekli ile 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi takip 
eden malî yıl başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, siz önergeni
zin izahı ile ilgili mi, yoksa müstakilen madde üze
rinde mi söz istiyorsunuz? 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Ben de söz 
istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de söz isti
yorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Tasarının tümü üzerinde söz alan öteki arkadaş
larımız gibi, biz de bu tasarının birçok bakımlardan 
eksik ve yeniden gözden geçirilmeye muhtaç olmak
la birlikte, sosyal güvenlik alanında olmasa bile, sos
yal yardım alanında bir adımı temsil ettiği için tü
münü tasvip ettiğimizi ifade etmiştik. Fakat bu ma
ruzatımız sırasında, ayrıca tasarının birçok hüküm-
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lerinin düzeltilmesi gereği üzerinde de durmuştuk, 
Maalesef tasarının görüşülmesinde son maddeye gel
diğimiz şu sırada, bu yönde ileri sürdüğümüz önerge
lerden hiç birinin Hükümeti oluşturan partilerin tutu
mu nedeniyle kabul edilmemiş olmasından dolayı de
rin bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek zorunda
yım. Amacımız, bu tasarıya bir işlerlik vermek ve 
formalitelerin dışına çıkararak öngörülen sosyal yar
dımın en kolay bir şekilde işlemesini sağlamak idi. 
Bu nedenledir ki, 65 yaşını doldurmuş olan kimsele
rin ayrıca çalışma gücünden, noksan olduğunun bir 
raporla tespit edilmesine ihtiyaç olmadığını iddia et
miştik ve bunu önermiştik. Yine aynı nedenledir ki, 
nafaka bağlanmış kimselerin böyle bir yardımdan 
faydalanmaması doğru olmakla birlikte, bir kimse yar
dıma muhtaç ise, buna nafaka bağlanmasının müm
kün olmadığının ispat edilmesi zorunlu kılınmamalı-
dır, demiştik. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 9 ncu madde. 
ZÎYA MÜEZZÎNOĞLU (Devamla) — Yine ay

nı nedenledir ki, bu yardımın Türkiye'de devam eden 
enflasyon nedeniyle ileride bir çeşit sadaka haline 
gelmesini önlemek için, bugünkü katı sistem yerine 
esnek bir ödeme sistemi önermiştik. Bütün bunlar 
maalesef Hükümeti oluşturan partilerin biraz önce 
arz ettiğim tutumu nedeniyle gerçekleşmedi. 

Görüşlerimiz reddedilirken, açıkça ifade edilme
se bile şunu gördük ki, Hükümet ve Hükümeti oluş
turan partiler bu şekilde getirilen sosyal yardım me
kanizmasının süratli bir şekilde uygulamaya konul
masını her şeyin üstünde tutmaktadırlar; çünkü bu 
öneriler gözönünde tutulmak suretiyle herhangi bir 
değişiklik yapıldığı takdirde, bilindiği gibi, metnin 
tekrar Millet Meclisine gitmesi söz konusu olacaktır 
ve bu yüzden de tasarının kanunlaşmasının gecike
ceği ileriye sürülüyordu. Bu anlayışın ilk nazarda bir 
ağırlığı olabilirdi; eğer tasarının tümü için de bu 
husus gözönünde tutulmuş olsa, özellikle yürürlük 
maddesi buna göre düzenlenmiş olsaydı. Gerçekten 
yürürlük maddesini gözden geçirdiğimiz zaman şunu 
açıkça tespit etmek durumundayız ki, bu tasarının 
kanunlaştıktan sonra hiç bir hükmünün 1 Mart 1977' 
den önce uygulamaya konulması mümkün değildir. 
Hükümet ve Komisyon tarafından yapılan açıklama
larda, kanun o tarihte yürürlüğe girecek olmakla 
birlikte uygulama ile ilgili hazırlıkların şimdiden baş
latılacağından söz edildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanunun bu hükmü karşısında; yani 9 ncu mad

denin tasanda öngörülen şekliyle kanunlaşması halin

de böyle bir uygulamaya başlamaya maddeten im
kân yoktur. Bunu maddeler üzerinde de ayrıca arz 
etmek isterim. En önemlilerinden olmamakla bir
likte, sırayla arz etmiş olmak için 2 nci maddeden 
'bahsetmek istiyorum. 

İkinci maddede, bu aylıkların ödenmesi için her 
yıl Devlet Bütçesine gerekli ödeneğin konulacağından 
bahsedilmektedir. Kanun 1 Mart 1977'de yürürlüğe 
girdiğine göre ve Bütçe o tarihten önce kanunlaşmış 
olacağına göre, Hükümet hazırladığı bütçede bu 
amaçla bir ödenek öngörmediği takdirde kanuna ay
kırı hareket etmiş olmayacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gelecekte, 
1977'de. 

ZİYA MÜEZZlNOĞLU (Devamla) — Üçüncü 
maddede, bağlanan aylıkların başlangıç tarihi söz ko
nusudur. Buna göre, bu aylıkların başlangıç tarihi il
gililerin Emekli Sandığına yapacakları yazılı müra
caatı takip eden aybaşıdır. Kanun, 1 Mart 1977 tari
hinde yürürlüğe girdiğine göre, o tarihten önce bir 
müracaat yapılması söz konusu değildir. Bu nedenle 
de aylıkların başlangıç tarihi ancak Nisan 1977 ola
bilecektir. 

Dördüncü maddede, bu kanunun uygulanmasıy-
le ilgili olarak bir yönetmelik hazırlanacağından söz 
edilmektedir. Bu yönetmelik hazırlık çalışmaları daha 
önce yapılsa bile, kanun 1 Mart 1977'de yürürlüğe 
gireceğine göre, o tarihten önce yayınlanması ve yü
rürlüğe konulması söz konusu değildir. 

Altıncı maddede, «Bu aylıkların bağlanmasında, 
ödenmesinde kullanılacak belgeler her türlü vergi ve 
resimden muaftır.» hükmü yer almaktadır. O halde, 
biraz önce arz ettiğim gibi, 1 Mart 1977'den önce bir 
müracaat yapılması ve belgeler hazırlanması müm
kün değildir. İlgililer belge hazırlamak yoluna git
tikleri takdirde, bu muaflık hükmünün uygulanma
sına imkân yoktur. 

Nihayet yedinci maddede, «Bu kanundan yarar
lananlar Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilir
ler» hükmü yer almaktadır. Aslında bugünkü uygu
lamada ücretsiz tedavi sisteminin yaygın olarak uy
gulandığım ve uygulanmaya çalışıldığını ifade edebi
liriz; hatta bu madde bazı uygulamacıların elinde, 
ücretsiz tedaviden faydalanan yaşlıların bu kanunu 
ileriye sürmek suretiyle önümüzdeki yıla bırakılma
sına bile yol açabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
O halde, geçmişi bir tarafa bırakacak olursak, 

şimdi kanunlaşmak üzere bulunan bu metne kendi 

739 — 



C. Senatosu B : 84 1 . 7 . 1976 O : 1 

ıçirrde bir işleme gücü ve uygulama gücü verebilmek 
için 9 ncu maddeyi buna göre yeniden yazmamız 
Zorunlu olmaktadır. Çünkü, madde bugünkü şek
liyle kanunun tüm hükümlerinin 1 Mart 1977 yılından 
itibaren, kanundaki ifadesiyle «Yayınlandığı tarihi ta
kip eden malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girme
sini» öngörmektedir. Oysa, aslında bunu tahmin et
mek mümkündür ki, burada söz konusu olan hüküm, 
ödeme ile ilgili olan hükümdür. Kanunun öteki hü
kümlerinin şimdiden; yani yayınlanmayla birlikte yü
rürlüğe girmesinde hiçbir sakınca yoktur, aksine bü
yük fayda vafdır; çünkü bu tasarı daha hazırlanırken 
hemen her safhada Hükümet adına yapılan beyan
larda, bu tasarıyla toplumun büyük bir kesimin bir 
ihtiyacının karşılanacağı iddia edilmiştir ve o kesim 
şimdi bu tasarının yürürlüğe girmesini beklemekte
dir. Eğer, biz bütün bunlara rağmen bu maddeyi böy
le kabul edecek olursak, kanunun uygulamasını 
1 Mart 1977'e bırakacak olursak, o insanları bugün 
odluğundan çok daha mustarip yapacağız. Öyle sanı
yorum ki, buna ne Hükümetin, ne de Yüce Senato
nun hakkı vardır. 

Bu anlayış içinde, yürürlük maddesinin değiştiril 
mesi içiri bir önerge hazırlamış 'bulunuyoruz. Tak
dir Yüce Senatonun olacaktır. Şunu arz etmek iste
rim ki, şimdiye kadar olan önergelerimizde bize kar
şı olan ilgisini esirgemiş bulunan Adalet Partisinin 
ve öteki partilerin, bu konuyu arz etmeye çalıştığım 
açıdan değerlendirmesinde büyük yarar vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğlu. 
Buyurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Konunun sosyal güvenlik veya sosyal yardımla 
alâkalı olması nedeniyle, karşılıklı değil, yan yana 
ele alınmasını, tümü hakkındaki konuşmam sırasın
da arz etmiştim. 

Arkadaşlar; 
Hepiniz, Türkiye gerçeklerinin içinden çıkıp gel

miş insanlarsınız. Kanunların ayrıntıları hakkında, 
vatandaş bağrına yara düşünceye kadar kolay kolay 
bilgi alınamaz. Bu kanunu yarın çıkardığımızda, ya
yınlandığı andan itibaren köyde, uç köyde, âmâ bir 
vatandaşın kendisine göre, komşunun verdiği ekmek
lerle geçinmek suretiyle veya dile getiremeyeceğimiz, 
insanlığa yakışmayacak olsa da bir hali var. O halin
den vatandaşı tedirgin edici bu. Sebep?. Aman, âmâ
lara Devlet maaş bağlamaya karar vermiştir diye, 

o vatandaş doğru Devlet kapısında sürünmeye baş-
layack. Bu, T948'de oldu arkadşlar. 1948'de de böy
le, dört başı mamur olmayan bir kanun geldi; bugün 
yaptığım konuşmayı yaptım. Esasen, sosyal konular
da, senatörlerin vicdanlarının ve insanlık ölçülerinin 
dışına çıkmaları gibi bir durum da tasavvur edile
mez. 

Şimdi, iki ayağından kötürüm bir vatandaş, aman 
kanun çıkmış, benim gibilere maaş bağlandı diye, 
konu komşuya bir şeyler de armağan etmeye söz ve
rerek eşeğine biner; Meselâ, arkadaşlarım bunu çok 
iyi bilirler, diyelim ki, Gaziantep'in uç köyündeki 
vatandaş, sakat, iki ayağı olmayan vatandaş, kanun 
çıkmış diye eşeğine binip gelecek. Aman efendim, o 
kanun yok mu, daha 1977 malî yılı Bütçesi gelecek 
de o zaman yürürlüğe girecek. 

Binaenaleyh, vatandaş, insanca düşünülemeyecek 
bir şekilde acı çekecek. Daha tersi var. Sosyal gü
venliktir, geçim sıkıntısını gidermektir diye Parla
mento, son yıl çıkardığı kanunların yürürlük madde
lerini mütemadiyen geriye doğru aldı. Değil ileriye 
bakmak, hatta malî yükünü, Devlete getirdiği yüküm
lülükleri hesap etmemek şartıyle, hayat pahalılanmış-
tır, emeklinin maaşını artıralım.. 

Arkadaşlar, 
Parlamenterler olarak hepimiz düşünelim; hepi

miz de, emekli olanlarımız da çıkan kanunun geriye 
doğru hüküm taşımasının peşinde oldu. O halde, bir 
toplum ve onun Senatosunu tasavvur ediniz ki, ey 
Türkiye'nin âmâları, sakatları, ben size hiç olmazsa 
sosyal yardım yapacağım.. Sağol Devlet; güzel. Dev
lete sağol diyecek, fakat bunun yürürlük tarihi var bir 
de. Evvelâ, tasvir ettiğimiz yardıma muhtaçlar, şu 
geceden itibaren, şu saatten itibaren, zaten yardıma 
muhtaç haldedirler. 

«Efendim, bunun malî yükünü ne yapacağız?. «Ar
kadaşlar, 10 milyarlık, 15 milyarlık, 20 milyarlık 
malî yük taşıyan, geriye doğru yürürlük hükümleri 
getiren kanunları çıkaran bu Parlamento, sakatlardan 
bunu esirgeyemez. Kanunu 1977'de getirseydik, böy
le bir günlük müzakerede çıkaracak olduğumuza 
göre, demek ki, 27 Şubatta getirseydik, 1 Martta yü
rürlüğe girecekti. Hiç olmazsa vatandaş, bugün içinde 
bulunduğu şartlar ne ise; pazar günü yağlığını, men
dilini açıp köyün pazar kapısında dileniyorsa, dilen
mekte devam edecekti. Falan falan komşusunun ak
şama artık yemekleri getirmesiyle geçiniyorsa, geçin
mekte devam edecekti; fakat biz bütün bunları bile 
bile ve diğer daha az yardıma muhtaç olanların ka-
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nunomun yürürlük maddelerini geriye aldığımız hal
de, sakatların kanumınunkini ileriye alırsak, bu, ne 
vicdana, ne insafa, ne akla uygun değildir. 

Onun için; kanun bu haliyle çıksa dahi saygıyle 
karşılıyorum elbette oyumu vereceğim, o düşünceleri
mizin yerinde olup olmadığı bir yıl sonra anlaşılacak; 
fakat şu yürürlük maddesini ileriye almak, bu kanu
nu öldürmeye ve bu kanunun getiriliş maksadının mü
nakaşa etmek durumunun ortaya çıkmasına yol aça
caktır. 

Hepinizden istirham ediyorum; her konuyu siyasî 
hale getirdik, hiç olmazsa sosyal yardım konusunu, 
'insanlığa örnek vakıflar meydana getirmiş Türk Mil
letinin senatörleri olarak bu halde tutmayalım. Bunu 
hepinizden ayrı ayrı istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tahtakılıç, 
Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) —- Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Sözlerime başlarken, Sayın Müezzinoğlu'na, ka
nunu tanımlaması yönünden teşekkürü bir borç bili
yorum. Çünkü, bu tasarının bir sosyal güvenlik ta
sarısı olmadığım her ne kadar dile getirdilerse de, 
Grup Baskanvekillerine nazaran, kanunu daha güzel, 
aslına yakın bir tanımlama imkânım sağladılar; «Sos
yal yardım tasarısı» dediler. Dün, gecenin başlangı
cında, sayın grup başkanvekilleri gedi, hepinizin bil
diği gibi, bu tasarıya «Sadaka tasarısı» gibi, hiç de 
alâkası olmayan, hiç de benim milletimin bu yönde 
bir şey beklemesini düşünmediği anda, sayısı bin
leri geçen, aslında hepimizin yüreğinde ıstırabı yatan 
kişileri, birer el açıcı kişi vasfına sokarak kanunu 
tanımladılar. O bakımdan, tanımlamalarının yersizli
ğini ifade etmek için, Sayın Müezzinoğlu'na bu yön
de teşekkür etmeyi bir borç bildim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüyorsunuz ki, günlerden beri mutiaKa bu ta

sarı kanunlaşmasın çabası içindeler. Yeri geldikçe 
de rahat rahat düşüncelerini ifade ediyorlar. Ta
sarı kanunlaştığı takdirde bütün yaz boyu biz bunu 
dile getirecekmişiz.. Böyle bir iddianın sahibi değiliz 
değerli arkadaşlarım. Biz, Devletin imkânları nispe
tinde vatandaşımıza lâyık olduğu hizmeti yapmanın 
çaba ve gayreti içerisindeyiz ve Cenabı Hakka bin 
şükür ki, 1965'ten bu tarafa, sayılamayacak kadar 
Devlet imkânını vatandaşımıza ulaştırdık. 

Dün bu kürsüden ifade ettim; bu tasarı, sosyal 
güvenlik saha'sında bir reformdur. Yeri gelecek, bu 

ülkenin muhtaç vatandaşım dile getirirken (kendi ta
birleriyle) büyük bir duygusallığın içerisine girecek
siniz, yeri geldiğinde, elinize imkân geçtiği zaman bun
ları unutacaksınız.. 

Müsaade edin de şu tasarı böylece kanunlaşsın; 
eksikleri çıkarsa tatbikatta değiştirme imkânına 
Yüce Parlamento her zaman sahiptir. Ama mutlaka 
zaman kaybına sebep olmak için, mutlaka bu tasarı
nın Millet Meclisine gitmesi için 1 nc'i maddeden 
buraya kadar çaba sarfedersiniz, ş;mdiye kadar hiç 
görülmedik bir tutumun içerisine girerek yürürlük 
maddesi üzerinde konuşma yaparsınız. 

Sayın Müezzinoğlu geçmişteki hizmetleri sıra
sında Devletin bütçesini yapan kişilerden birisidir. 
Bütçede imkânınız olmayacak.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — 200 milyon var. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anayasa Mah

kemesinden iptalini istediniz o imkânların da.. Hem 
böbürlene böbürlene, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Eceviıt ve 89 arkadaşı 1976 bütçesinin 
12 noi, 18 noi, 73 ncü maddesindeki fonların iptali 
için dava açtığını büyük büyük kelimelerle basına, 
TRT'ye verdiler, işte o dediğiniz fon, eğer şimdi 
kastettiğiniz fon ise, iptalini istediniz Anayasa Mah
kemesinden. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Evvelki sene de 
siz iptal ettirmek istediniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz neyi iptal 
ettirdik, onu da biliyoruz. Merkez Bankasının kapısını 
açıp, Devleti 'iflâs ettirmeyeniniz diye iptalini 'istedik, 
Anayasa Mahkemesi de sizin Bütçe Kanununuzun 9 
maddesini iptal etti. Sizin istediğiniz başka, bizimki 
başka. Bizim iptal ettirdiğimiz maddeler başka. 

FİKRET GÜNDOGAN (istanbul) — Siz zaLen 
başkasınız. 

BAŞKAN — Efendim lütfen karşılıklı konuşma
yın. Çok rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Burada takrir verirsiniz, müzakeresi yapılır, ka
bul edilir veya edilmez; ama «Verdiğimiz bütün tak
rirler kabul edilmedi; niçin edilmedi?» diye bizim 
tutumumuzu da yadırgamaya veya kınamaya hakkı
nız yoktur. Demokrasinin en güzel tarafı bu. Bir 
ekseriyetle oy meselesi; ondan sonra da ona uymaya 
mecbursunuz. 

«Enflasyon nazara alınarak esneklik verilmedi», 
diyorlar. Maddenin hükmünde var, katsayı konmuş. 
O katsayıya göre her sene gelecek olan bütçeler-
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deki durum nazarı itdbare alınarak, katsayı 9 iken gös
terge 60, katsayı yarın 10 olursa 60 sayısı 10 ile çar
pılacak. Niye esneklik yotkur?. Biz 300, 500 diye bu
raya bir rakam koymadık ki.. 

Yürürlük maddesi 1977... Evet, maddede 1977 
dendiğine göre, kendisinden önceki maddeleri yü
rürlüğe sokamazsınız ki... Yürürlük maddesi şu ta
rih diyorsunuz; fakat kürsüye geliyorsunuz şu, şu, 
şu maddeler kendiliğinden yürürlüğe girer, gibi bir 
hava veriyorsunuz. Girmez.. O zaman Sayın Tahta-
kılıç arkadaşımızın endişesi varit değil. Ama kendi
leri bir tabir ile «Vatandaş ona binip şehre koşa
cak» dediler; ama biz biliyoruz ki, Allaha çok şükür 
bugün köylerimizin % 90'mda minübüs var, oto
büs var, taksi var. O sizin dediğiniz 1948'de idi Sa
yın Tahtakılıç. Hakikaten o zaman o dört ayaklıya 
binip geliyordu vatandaş; bugün dört tekerlekli ile 
geliyor buraya. 

«Kanunun senaryosu..» Bu senaryoyu düşünerek 
bizi duygusallığa sevketmeye kalkmayın sevgili arka
daşlarım. Yeri gelir, «Ömrümüzün şu kadar yılı Par
lamentoda geçti» diye övünürsünüz, yeri gelir.. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — O adam bir 
şey demedi kardeşim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Beğenmiyorsanız 
siz de gelir beğendiğiniz sözü söylersiniz Sayın Sa-
lihoğlu.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yın çok rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben fikrimi söy
lüyorum. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 30 sene, 40 sene 
Parlamentoda oturacaksınız, binlerce bu şekilde muh
taç durumda vatandaşı göreceksiniz, iki satırlık bir 
teklif vermeyeceksiniz, sonra gelip bu tasarıyı tenkit 
edeceksiniz.. Buna hakkınız yok. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal 

Buyurun Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 

1 nci maddesiyle sakat, 5 nci maddesiyle malul, 
9 ncu maddesiyle koma halinde piyasaya sürülen bu 
kanun. İnşallah 8 ay sonra bitkisel hayata girmez, 
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belki hayata kavuşur. Fakat beiı ümit etmiyorum; 
çünkü, biraz evvel konuşan Sayın Tahtakılıç arka
daşım ve diğerlerinin de belirttiği ve iki günden beri 
söylendiği gibi, şimdiye kadar hiç bir kanunun bu 
kadar uzak bir tarihte yürürlüğe girdiğini ben hatır
lamıyorum. Kimseniz, muhtaç, zavallı, sesini duyura-
mayacak nisanlara ait kanun geldi mi, 8 ay sonraya 
atıyoruz, sesini çok çıkaran insanların kanunu gel
diği zaman, (İşte Emekli Sandığı yöneticileri bura
dalar) 1 ay, 3 ay, 5 ay, 3 sene, 5 sene evveline atıyo
ruz.... Kendimiz için de başkası için de böyle yapı
yoruz. 

Bir defa bunda adalet yok. Bunun halli gerekir. 
Hiç olmazsa geriden başlatamazsanız bile, yayım
landığı tanhten başlatmak mümkündür. 

Yarın Meclisler dağılacak, hepimiz vatandaşın 
karşısına gideceğiz. Dünkü celsede Komisyon Söz
cüsünün dediği gibi, «Şimdiden hazırlıklar yapıla
caktır.» deniyor. Yürürlükte olmayan bir kanun için 
neyin hazırlığı yapılacaktır?... Vatandaş rapor ala
maz, belge düzenleyemez, kaymakamlık bir şey ya
pamaz. malmüdürlüğü bir şey yapamaz; ama şifahî 
de olsa herkes bir defa müracaatını yapmış bulunur. 
İşte, asıl bu zavallı insanları Devlete, kanun yapıcıla
rına karşı küstürecek, kızdıracak nokta burası. 

Ben sizlerden rica ediyorum; paranız yoksa, bu
lunabilir. Yoksa, bu kanunu getirmeyecektiniz. 1977 
senesinden sonra da bu kanunun işleyeceğini sanmı
yorum. Hükümet de buna inanmıyor olacak ki; 1977' 
n'n 1 Martına kadar zaten hiç bir şey yapılmayacak, 
ondan sonra seçim yaklaşacak, bir vatandaşın bu şart
lar altında maaşa bağlanabilmesi için sadece uğraş
maya bir yılı yetmeyecektir. 

Rapor alacak; o bir derttir zaten, belgeler topla
yacak, yazışmalar, çizişmeler 1978 senesinde bile ilk 
aylığı alan adama belki de «Birinci geldin» diye teb
rik kartı göndereceğiz. 

Bunu yarın göreceğiz, hepimiz bu olayların için
deyiz; burada kim kimi kandırıyor görülecek. 

Şimdi yapılacak bir şey var; bundan evvelki mad
delerde ısrar ettiniz, sakat oldu, malul oldu, kör - to
pal bir kanun çıktı; hiç olmazsa ölü doğmasın, dü
zeltelim. Bunu önlemek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 

9 ncu madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?... Yok. 9 ncu madde ile ilgili olarak 3 
tane önerge vardır, sunuyorum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 

9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fikret Gündoğan Recai Kocaman 
C. H. P. Grup C. H. P. Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Hasan Güven 

Trabzon 

Madde 9. — Bu kanun yayınlandığı tarihte yü
rürlüğe girer. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 604 sıra sayılı tasarının 9 ncu 
maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini teklif ede
rim. 

tçel 
Lûtfi Bilgen 

Madde 9. — Bu kanun yayınlandığı tarihte yü
rürlüğe girer. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aynı şey
ler bunlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, aksine bir şey 
söylemedim. 

Okuyunuz. 
Başkanlığa 

Tasarının 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekirse sözlü olarak arz edilecektir. 

Kayseri Uşak 
Ziya Müezzinoğlu Ahmet Tahtakılıç 

Madde 9. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, görüldüğü gibi, öner
gelerin üçü de aynı mealdedir. Binaenaleyh, bir öner
ge gibi işleme tabi tutacağız. 

Önergeleri lehinde konuşmak, isteyen önerge sa
hiplerinden kimse var mı efendim?... Yok. 

Önerge aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye 
var mı efendim?... Yok. 

Bu önergelere Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, arkadaşlarımın söylemiş oldukları «İşlemezliğin» 
mevcut bulunmayacağı kanısındayız. Bir kişinin, 65 
yaşını doldurmuş olmasını tevsik etmek için nüfus 

j dairelerinden nüfus kütüğünün suretini talep etme-
s'ne mani bir hüküm yoktur. Kendisine kanunen 
bakmakla mükellef kimsesi bulunmadığını; bugün 
herkes kanundan istifade etmek istese de, istemese 
de, talep etmek hakkına haizdir, kanunlarımızda bu
na mani bir hüküm yoktur. 

Çalışma gücünden mahrum bulunduğunu tevsik 
i etmek istemesi için bu kanun şart değildir. İnsanın 

kendisinin dahi, bugün hastanelerden, bu talepte bu-
I lunması için kanunî hiç bir mahzur yoktur. 

Binaenaleyh, bu kanunun 1 . 3 . 1977'de işlerliği, 
sadece para yönündendir, diğer hususların işlerliğine 
mani bir hüküm yoktur. Kanunlarımızda da, başka 
kanunlarımızda da mani olacak hüküm yoktur. 

Binaenaleyh, bunu tavzih ettikten sonra, katılmadı-
î ğımızı arz ederi/ efendim. 

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

j HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo-
| ruz efendim. 
| BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
I LÜTFİ BlLGEN (İçel) — Komisyonun izahatı 

üzerine soru sormak istiyorum. (A. P. sıralarından 
i «Oylamaya geçildi» sesleri.) 

İ BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, soru 
için zaman ayrıldı. Soru sormak için konuşmaların 

j hitamında hiç kimse herhangi bir talepte bulunma
dılar. Önergelerle ilgili işlemleri yaptık. Ancak, sayın 
üyelerimizin soru sormasında biz Başkanlık Divanı 
olarak bir mahzur görmüyoruz, oylamaya başlama
dık. Yüce Senato tatmin olsun; bu kadar uzun mü
zakereler yapıldı. 

Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın açıkla
malarından öyle anlaşılıyor ki, kanun metni yanlış 
şekilde anlamaya ve uygulamaya yol açacaktır. Bu 
bakımdan Sayın Komisyon... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Konuşma 
mı yapıyor, sual mi soruyor Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ege, şimdi Sayın 
Komisyona suali tevcih ettiğimizde «katılmıyoruz» 

I diye kesin bir beyanda bulunsalardı, elbetteki bu sua-
I lo sebebiyet verilmemiş olacaktı. Sayın Komisyon 

bir izahat verdi, ona karşı da sayın üye bir sual so-
I ruyor efendim. 
I Buyurun devam edin efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş-
I kan, 4 ncü maddede bir yönetmelikten söz edilmek-
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tedir. Bu yönetmelik hazırlanıp, ilân edilip, yürürlü
ğe konulmadan herhangi bir işleme başlanılması 
mümkün müdür?... 

ORHAN KOR (İzmir) — Ne biçim soru?... 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Dinlersen anlarsın. 
BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin, soruyu 

bitirmediler. Konuşmalara ambargo koyamayız efen
dim, lütfedin. 

Buyurun efendim. 

ZÎYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — İkinci so
rum : 6 ncı maddede vergi muaflığından söz edilmek
tedir. Alınacak belgeler, bu vergi muaflığının uy
gulanması kanun yürürlüğe girmeden mümkün mü
dür?... 

BAŞKAN — Efendim, soruların yürürlükle ilgi
li olduğu, beklerseniz sonunda tebeyyün ediyor. Ar
kadaşımızın sorduğu bu kanun 1 . 3 . 1977'de yü
rürlüğe gireceğine göre, falan falan maddelerde ya
pılması öngörülen işlemler yapılabilecek midir?... 
Sordukları sual bu. 

LÛTFİ BtLGEN (îçel) — Sayın Başkan, ben de 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Bir saniye beyefendi, müsaade bu
yurun. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, hukukun gereği ne ise o olacaktır. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) Benim arz etmiş olduğum hu
suslar, muhtaç olan bir kişinin bugünden belgelerini 
hazırlamasına manî hukukî bir sakıncanın bulun
madığı merkezindedir. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun Sayın Bilgen. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Belgeler arasında sağ
lıksızlık raporu da vardır. Bunu temin edemeyen ki
şi aylığa hak kazanamayacaktır. Bir sağlık kurulun
dan rapor almak için müracaat ettiği zaman, ne mak
satla rapor aldığının da belirtilmesi zorunluğu vardır. 
Bu kanun yürürlüğe girmediğine göre, 8 aylık bir 
süre içinde, (ki, hazırlık safhası diyorlar) nasıl ra
por alacaklardır? Bunun izahını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İzahatı
mız arasında cevap verdik. Rapor alınabilir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Efendim, biraz evvel arz etmiş olduğumuz gi
bi, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, önergeye ka
tılmıyorlar. 

Üç önerge aynı mahiyette olduğu için birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

9 ncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 13 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?... Yok. 10 ncu madde ile 
ilgili herhangi bir değişiklik, çıkarma ve ilâve öner
gesi de olmadığına göre, 10 ncu maddeyi biraz evvel 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde oylarının rengi

ni belli etmek üzere söz isteyen sayın üyeler vardır. 
Ancak, İçtüzüğümüzün 74 ncü ve açık oylamayla il
gili maddesi gereğince 1 lehte. 1 aleyhte konuşmak 
üzere iki sayın üyeye söz vermek imkânımız oldu
ğundan, söz isteyen üyelerin lehte veya aleyhte söz 
istedikleri hususunu tespit ediyoruz. 

Sayın Raif Eriş?... 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Son sözü istemiştim, 

Sayın Ege'nin lehine feregat ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Zaten ikinci sırada 
Sayın Ege var. 

Sayın Ege?... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Kemâl Sarı ibrahim oğlu?... 

Yoklar. 
Sayın Lütfi Doğan?... 
LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan. 

haliyle lehinde konuşmak istiyorum; ama söz verir
seniz üzerinde konuşmak isterim. 

BAŞKAN — Efendim, lehte 1 kişiye söz vermek 
imkânımız Var. Üzerinde söz vermek imkânımız yok 
efendim. 1 lehte, 1 aleyhte söz vermek imkânımız 
var. 

Sayın Doğan, lehte buyurdunuz. 
Sayın Mehmet Feyyat?... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kısmen aleyh

te. 
BAŞKAN — Kısmen aleyhte yok efendim. Lehin

de, veya aleyhinde. Lehinde söz istediler. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aleyhinde. 
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BAŞKAN — Efendim, yapmış olduğumuz tespi
te göre, lehte Sayın iskender Cenap Ege'ye, aleyhte 
Sayın Mehmet Feyyat'a söz vermek imkânımız var. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Kısmen 
aleyhte nasıl oluyor Sayın Başkan?.. 

'BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum müda
hale buyurmayın. 

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

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakere etmekte olduğumuz ve şu anda tümü

nün oylanmasına geçeceğimiz 65 yaşını doldurmuş 
muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık 
bağlanması hakkındaki kanun tasarısı üzerinde bir
çok arkadaşımız lehte ve aleyhte; hem tümü üzerin
de, hem de maddeler üzerinde görüşmeler yaptılar. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Tüıtoyem'iz için ıhalkikaten ıbir çeşit, reform kanu
nu olabilecek nitelikteki bu kanunun, demokratik, 
sosyal refah devletinin Türkiye'de temellerini atacak 
'bazı kanunlar içerisinde yadedilmesi, tadat edilmesi 
gerekecektir. 

Muhtrem arkadaşlarım; 
'Millet Meclisinin komisyonundan Umumî Heye

tinden geçerek Cumhuriyet Senatosuna gelen ve Cum
huriyet Senatosunun Komisyonunda müzakere edilen 
ve şu anda da iki günden beri Umumî Heyetimiz 
tarafından müzakeresi yapılan bu tasarı, bizim Ada
let Partisi ve birlikte Hükümet kurmuş olduğumuz 
diğer partilerle birlikte, sosyal davalara, sosyal yar
dımlaşmayı, sosyal güvenliği temin etmeye vermiş ol
duğumuz önemin bir nişanesi olarak belirmektedir. 

Tüfkiye'de şimdiye kadar düşünülmemiş, şimdi
ye kadar tatbikatı hiç kimse tarafından ortaya atıl
mamış, içtimaî yönü memleket için hakikaten tak
dirle yadedilecek bir tasarının neticelenmekte olma
sından bahtiyarlık duymaktayım. 

Ancak, bazı muhterem arkadaşlarımın; maalesef, 
Devlet tarafından bir kanun haline getirilip, muhtaç
ları kanunun gerektirdiği maddelerin ölçüleri içerisin
de tespit ettikten sonra, kendilerine kanun yolu ile 
hak tamnır hale getirecek olan ödemeleri, maaşları 
bir nevi sadaka olarak ifade etmelerinden üzüntü 
duyduğumu da beyan etmeden geçemeyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Sadaka, sadece Allah rızası için verilen para veya 
herhangi bir şeydir. Devletin herhangi bir muhtacı, 
sakatı, ihtiyaçlıyı kanunla maaşa bağlamasını sadaka 

olarak ifadelendirmek, devletle, sosyal devlet anlayışı 
ile kabili telif değildir. Bir taraftan sosyal devletten 
•tarafayız; Anayasamızın 2 nci maddesi içerisinde 
«Sosyal Devlet» mefhumu vardır ve biz bunun ön
cüleriyiz, diye sadece lâfını edeceksiniz, diğer taraf
tan böyle bir kanun karşısında (Aksak tarafı, noksan 
tarafı size göre olabilir; ilmin daha iyisi, güzelin da
ha güzeli düşünülebilir; ama çok iyinin iyiye, çok gü
zelin de güzele düşman olduğunu unutmamak şartı 
ile) mesebyi öyle bir polemik içerisine getireceksiniz 
ki, âdeta Devlet vatandaşına bu kanun vasıtası ile 
zulmediyormuş gibi burada beyanda bulunacaksınız.. 
Bu kanun çıktığı takdirde, Devlet vatandaşına zul-
medecekmiş... Ve diyorsunuz ki, «tane kanunları ar
tık bu Meclislerden çıkamaz.» Evet, artık bu Mec
lislerden İane kanunlan çıkamaz. Çünkü, Cumhuri
yet Halk Partisinin o eski esprisi ve anlayışı bu mem
leketin üstünden kâbus gibi kalktıktan sonra, elbette 
iane kanunları bu memlekette çıkmayacaktır. Çünkü, 
vergi ve askere gitmekten başka vatandaşın ayağına 
hiç bir şey götürmeyi düşünmeyen bir zihniyetin, 
1950 yılına kadar hiç bir kuruş köy için, köylü için 
bütçesine koymamış olan bir iktidarın ve bir devrin 
devamcısı olan sizler, bunu da öyle müzakere ve 
mütalaa edeceksiniz.. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Kanunla bunun ne alâ
kası var?... Oyunun rengini belli edeceksin.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bunun
la alâkası, kanunla alâkası. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin çok rica ediyo
rum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Kanun
la alâkası, Sayın Grup Başkanınızın şu eseri ile or
tadadır. Söylediklerini isterseniz teker teker burada 
cevaplandırayım. Anlatabildim mi? 

Bunlar burada söylenmese idi, bu şekilde konuş
mak mecburiyetini duymayacaktık. Siz, halkı mü
kellefiyetten geçireceksiniz, siz, vergi memuru karşı
sında vatandaşın gücünü düşünmeden, sadece verme
yi kendisinden isteyeceksiniz, yıllarca hiçbir sosyal 
güven getirmeyeceksiniz ve bu memleketi idare ede
ceksiniz; ondan sonra geleceksiniz, gayet iyi niyet
le, Anayasanın getirmiş olduğu hükümler içerisinde 
bu memlektin fakirine, fukarasına, düşkününe yardım 
için getirilmiş olan bir kanun tasarısına burada. 
«Efendi; bu ianedir bu vatandaşa zulümdür.» diye
ceksiniz... Vatandaşı vermek zulüm değildir. Varlık 
vergileri çıkarmak, vatandaştan yerli yersiz bazı bas
kılarla vergi almaktır ancak zulüm. Bu devir, o de
vir değildir. Bunu artık siz de öğrenin. 
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Sadece kürsülerde büyük lâf ederek, işbaşına gel
diğiniz zaman herhangi bir şekilde bir ufak ışık da
hi tutmadığınız vatandaşa, lâfla idare etmeye kalk
tığınız vatandaşa bizim çıkarmış olduğumuz ve sos
yal refah devletinin bugün artık temellerini atmaya 
başladığımız kanunlaşmış olanlarının birkaç tanesi
ni zikredeceğim. Demirci gibi gürültü ile çalışmak 
değil, kuyumcu gibi iş yapmanın lâzım geldiğini muh
terem arkadaşlarımız öğrensin ve ondan sonra kür
süye çıktıklarında sağa sola hakaret yağdırmaktan 
biraz imtina etsinler. 

Bakınız, işçi emekli maaşlarını artıran Kanun çı
karılmıştır. 

İşçilere geçmiş hizmetlerini borçlandırma imkâ
nını veren Kanun çıkarılmıştır. 

Çiftçi mallarını koruma bekçilerinin sosyal sigor
talara bağlayan kanun çıkmıştır. 

Kadın memurların 20 yılda emekliliğini sağlayan 
Kanun çıkmıştır. 

Kadın işçilerin 20 yılda emekli olmalarını sağlam 
yan Kanun çıkmıştır. 

İşçilerin ana, babaları ile işçi emeklilerinin ana 
ve babalarının sağlık hizmetlerinde sigortaya bağ
lanması çıkarılmıştır. 

Yurt dışında çalışan işçilerin askerliklerinin 29 
yaşa kadar tecili çıkarılmıştır. 

Gene yurt dışında çalışan işçilerin pasaport sü
releri iki yıldan beş yıla çıkarılmıştır. 

Gene yurt dışında çalışan işçilerin dışarıda aldık
ları okul belgelerinin muadeleti sağlanmıştır. Bunla
rın hepsi sosyal devletin gerektirdiği, tabanda hu
zuru getirecek olan kanunlardır ve bunlara eklene
cek olan mühim kanunlar daha vardır. Bunlardan 
en mühimi Genel Sağlık Sigortasıdır, tarım ve or
man işçilerinin sigortaya bağlanmasıdır, ev hizmet
lerinde çalışan kişilerin sigortaya bağlanmasıdır, ta
rım sigortasıdır, tabiî afetler karşısında yardım fo
nu konmak suretiyle köylünün malını ve mahsulünü 
koruyacak olan kanundur, fondur, katılma payları
nın çıkarılmasıdır, yurt dışındaki işçilerin emeklilik
lerinin borçlandırılmasıdır, muhtarlara aylık bağlan
masıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunları niye böyle söylüyorum... Adalet Partisi 

sıralarına doğru dönüp de, «Siz ne yaptınız, ne geti
rebilirsiniz, ne getirdiniz, ne yapıyorsunuz? Biz her 
şeyin önündeyiz, biz yaptık, biz ettik.»' diyenlerin de 
şu kürsüde, «Şunu da ben yaptım.» demesini bekli -
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yorum. Sadece tenkidi beklemiyorum, ben bugüne 
kadar muhterem arkadaşlarıma, Halk Partili arka
daşlarıma defaatle özel olarak da söylemişimdir, şu 
kürsüden de söylemişimdir; arkadaşlar, birbirimizi 
tenkit eden, küçülten, birbirimizi hakir gören beyan
lardan kaçınalım diye. Şimdi hoşunuza gitmiyor bu 
tarz konuşma; ama Sayın Grup Başkanınız, burada 
sesi ayyuka çıkarken, bize hakaret yağdırırken ger
çekle ilgisi olmayan birçok şeyleri burada beyan 
ederken, gülüyor alkışlıyorsunuz. Biraz insaflı ve vic
danlı olalım. Eğer şu çatı altında birbirimize karşı 
daha anlayışlı, daha saygılı olursak meselelerimizi 
daha iyi çözeriz. Elbette fikrî ayrılığımız olacaktır, 
elbette siz başka türlü, biz başka türlü düşüneceğiz, 
bunların hepsini kabul ediyorum; ama tezyif niye, 
ama küçümseme niye, ama kalkıp da, sadece bu bi
ze racidir, biz yaparız, bundan başka kimse bir şey 
yapamaz şeklinde böbürlenmek niye?.. Bunu anlaya
mıyorum. Bunlar manasız şeyler. Eğer, şurada Sayın 
Grup Başkanvekilinizin daha dünkü konuşmalarını 
okursanız, (Bende var, altı satır satır çizilidir) o za
man konuşmanın hangi ate-şli bir hava içerisinde geç
tiğini anlarsınız ve ne demek istediğini uzun uzun 
düşünmek mecburiyetindesiniz. 

Arkadaşlar; 
Bunlardan vazgeçelim. Şu kanun tasarısı üzerinde 

muhterem arkadaşlarımın, muhalefette olan arkadaş
larımın getirmiş olduğu bazı önergeler var, bazı de
ğiştirgeler var ve elbette bunlar üzerinde düşünül
mesi lâzım geldiğine biz de inanıyoruz. Şu kanunda 
eksik noktalar da olabilir, onu da kabul edebiliriz; 
ama bunları ifadeden ifadeye fark var. Benim arka
daşım Sayın Ucuzal buraya geldi, getirilen meseleler 
üzerinde sadece fikir getiren, tenkit eden arkadaşla
rıma teşekkür etti; ben de teşekkür ediyorum. Bu
nun dışındaki hareketleri kabullenemiyoruz. 

«Efendim, yürürlük tarihi niçin gelecek yıl 1977' 
nin Ocağında? Öne alınsın?..» Bir fikirdir, saygıyla 
karşılanır, üzerinde münakaşa ederiz; ama bunu böy
le veya şöyle dedik diye, birbirimize başka gözle 
bakmaya, kem söz söylemeye hakkımız yok muhte
rem arkadaşlarım. 

Sonra, burada yürürlük maddesi meselesi üzerinde 
Sayın Tahtakılıç konuşurken ben de düşündüm, Evet, 
Türkiye'nin her yerinde herkes muhakkak müııibüs 
bulamaz, hususî araba bulamaz; hâlâ Türkiye nin 
bazı yerlerinde merkeple de gidilir gelinir. Ben bunu 
bilirim, bilmeyen insan değilim. Ama beyefendiler 
Ucuzal öyle der, Sayın Tahtakılıç böyle der... Sayın 



C. Senatosu B : 84 1 . 7 . 1976 0 : 1 

Ucuzal burada konuşurken Grupumuzdan muhterem 
bir arkadaşım «Yeter» diye tenkit eder; bu, demok
rasinin icabı. Ne olacak yani; oraya buraya ayrıl
dık diye siyah beyaz olmadık. Bazen birbirimize ya
kın, bazen birbirimizden uzaklaşan fikirlerimiz ola
bilir. Bu, gruplar içinde de olabilir. Bunu normal 
karşılamak mecburiyetindeyiz. Siz de öyle diyorsu
nuz. Biriniz sadaka kanunu diyor, birisi sosyal bir 
kanundur, böyle bir kanun Türkiye için lüzumludur 
diyor. Demek ki, sizin içinizde de farklı düşünenler 
olabiliyor. 

Şimdi yepyeni bir tatbikatın içerisine giriyoruz, 
muhterem arkadaşlar. Bu yepyeni tatbikat, Türkiye' 
de şimdiye kadar görülmemiş. Muhtaç, ihtiyacı ola
nın şu kanunun getirdiği imkânlardan faydalanması 
için hepimiz elbirliği ile yardımcı olacağız. Fakat, 
herhangi bir şekilde ihtiyacı olmayan, bir geliri olan 
asalağı da devletin sırtına belâ etmeyeceğiz. 

İşte, böyle tatbikatı daha yeni başlayan, acemisi 
bulunduğumuz bir konuda, araya bir süre koymak 
suretiyle bunun hazırlanacak tüzükleri, yönetmelik
leri, bu hususta yapılacak olan çalışmalar ve yetişti
rilecek, eğitilecek kişiler ve kurulacak' teşkilât için 
zamana ihtiyaç var. O bakımdan bu tarih 1977'nin 
Mart'ına götürülmüştür. Bunu bu şekilde anladığı
mız için. biz böyle kabul ediyoruz. Ama arkadaşla-
mızın söylediğinde ağırlık olduğunu da inkâr etmi
yoruz. 

Bütün bunları ifade ettikten sonra, arkadaşlarım?, 
şu noktayı belirtmek isterim ki, hakikaten herşeye 
rağmen hepimiz şu tasarı üzerinde büyük bir güçle 
çalıştık, çok iyi niyetle çalıştık, iyi şeyler ileri sür
dük. Ortada şu veya bu şekilde yanlış ve sakat be
yanlarda bulunanlar olduysa, onları da hoş görmek 
zorundayız. Demokrasinin icabı, maalesef böyle ko
nuşmalara, böyle beyanlara da imkân hazırlıyor. 
Ona da katlanmamız, onu da kabul etmemiz gere
kiyor. Ancak, aynı şekilde mukabele edildiği zaman. 
arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, bu tarz beyan
lara bu tarz cevaplar vermek mecburiyetinde kalı
nıyor. Bütün arkadaşlarımda bunu hissediyorum, gö
rüyorum. 

Ben bu kanunun, Türkiye'miz için hakikaten bir 
aşama kanunu olduğuna inanıyorum. Memleketimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
İn??. Hah ileride bazı noksan görülen kısımlarının da 
düzeltileceğine kanaatim var. O bakımdan memleke
timiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olması te
mennisiyle sözlerime son veriyor, hepinizi saygıyle 
selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Aleyhinde Sayın Feyyat, buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bir elbise düşünelim; yırtılmıştır, gittikçe yama
lanıyor. Bir elbisede yama artarsa, o elbise ölmeye 
mi mahkûmdur, yoksa yenileniyor mu?.. 

Arkadaşlar; 

Bir elbise yama ile yenilenemeyeceğine göre, bir 
cemiyet, bir toplum da yıllar boyu bazı ianelerle ve-
yahutta bazı mahallî derneklerle Türk Ulusunun 
mevcut bünyesinde, kalbinde manevî tamamiyetini 
renkleştiren şefkat hislerinin böyle bölük pörçük, or
ganize edilmemiş ianelerle o cemiyetin yapısına, de
vamlılığına mepsuten mütenasip bir. davranış olur 
mu?.. Olmaz. 

Şimdi evvelâ bir «Sol», bir «Sağ» kavramı var
dır ve tartışılıyor. Anayasada ne sağ devlet, ne sol 
devlet; ikisi de yok. Ama literatürde, bilimde, kamu 
beyninde bu «Sol»1, «Sağ» kavramı vardır. 

Fransa'da Eta-jenero'da tesadüfen yenilikçiler 
sağda otursaydı, bugünkü solculara sağcı diyecek
tik. Krallığın devamını isteyenler solda oturmuş ol
saydı, bugünkü atılımları savunanlara, yenilik taraf
tarlarına sağ diyecektik. Bu itibarla, solun, sağın ken
dine özgü bir kavramı vardır. 

Size bir misal arz ediyorum. Rahmetli Necmettin 
Sadak'tan esinlenmiştim. Bir makalesinde şöyle de
mişti : Bir zamanlar miras hakkı yoktu. Geldi, mi
ras hakkı doğdu. Ondan sonra vergi mevzuatı geldi, 
vergi doğdu. Sonra müterakki vergi sistemi geldi. 
Cemiyet geliştikçe özel hukuka, medenî kanuna da 
sıçradı komşuluk hukuku. İstediğin yerden pencere 
açamıyorsun. Kamu hukukunda istimlâk hukuku. 
Sonra bugünkü Anayasamıza kamulaştırma, devlet
leştirme ve sosyal hak ve ödevlerle ilgili bir sürü ka
nunlar girdi, toplu sözleşme gerçekleşti. İş akti, ye
rini koca bir iş hukukuna bıraktı. Bir iş hukuku var
dı; işçilere köle denirdi, sonra ecir oldu. Sonradan 
bir iş hukuku çıktı, medenî hukuku kadük hale ge
tirdi. Toplu sözleşme geldi; düne kadar amele artığı, 

. yamak dediğimiz kimse patronla işverenle, kapital 
sahibiyle oturup pazarlık etmeye başladı, bir vergi 
memuru gibi onun girdi - çıktısını birbir incelemeye 
başladı, yani bugün devletin vergi müesseselerine 
yardımcı olmaya başladı. Şirketler büyüdükçe mal 
kaçıramaz hale geldi. 
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Şimdi, dikkat ediyoruz, «Mülkiyet» kavramı 
Fransız İhtilâlinden sonra bugüne kadar sosyal bün
yede, devletlerin bünyesinde; bazı devletlerde deği
şik şekilde, bazılarında kendine özgü, bazılarında 
ada.pte kanunlarla gittikçe kadük hale geldi. Demek 
ki «Mülkiyet» kavramı zaman ve mekâna göre de
ğişir. Mülkiyet vardır, her zaman olmuştur; ama 
muhtevası değişmiştir. 

Şimdi, tarih boyunca mülkiyet kavramının şekil, 
muhteva değiştirmesine karşı koyanlar, toplu sözleş
meye, grev hakkına, sosyal güvenlik hakkına; biraz 
evvel Sayın Adalet Partisi Grupu sözcüsünün belirt
tiği, rahmanı hislere cevap veren köklü, radikal faa
liyetleri önerenlere kim karşı çıkmıştır, kim dara-
ğacına götürmüştür, tarih boyunca bunları kim öl
dürmüştür?.. Fransız İhtilâlini, ondan sonraki sana
yi ihtilâlini ve bütün Avrupa'daki durumu, Ameri
ka'yı, Rusya'yı bütün ülkeleri düşünün... 

Amerika'da da zulüm olmuştur; ama zulmünü 
iki yüz seneye serpişmiştir. Tedricî, kanser gibi, ha
fif bir uyuz kaşıntısı gibi, hafif; ama Rusya'da zu
lüm olmuştur, bir gecede yapmıştır, bıçak yarasıyie. 
Zulüm zulümdür. Bu itibarla, onun zulmünü görme
den bu zulümü görmek eblehane bir mantık hatası 
olur. Hukuk tarihinde, sosyal hukukta, siyasî geliş
melerde her ülkede zulüm olmuştur; bazıları anîdir. 
Komünist ihtilâller anî zulüm yapar, kapitalist ülke
ler tedricî yapar. 

Şimdi, bu gelişim karşısında devamlı olarak sos
yal güvenlik müessesesine daima karşı çıkanlar kim
dir?.. Tutucular olmuştur. Geçen sene de arz etmiş
tim bunu ve bir espride bulunmuştum. Gönül ister 
ki, tutucular, sosyal güvenlik haklarından mahrum 
edilsin. Yani benim elimde bir yetki olsa, (Hissi ko
nuşuyorum bunu) bunlar tarih boyunca sosyal gü
venlik müessesesine karşı çıktıktan için, bunların 
emeklilik maaşını keserdim. Çünkü lâyık değildir; 
yediği çanağı kirletiyor tutucunun emeklisi. Solcu
nun emeklisi, şükrediyor tanrısına da, topluma da. 
Bu itibarla bunu idrâk etmek lâzım. 

Anayasamıza bakalım. 35 ncı madde, «Aile Türk 
toplumunun temelidir» der. Kamulaştırma. 38. Devlet
leştirme 39, 41 nci madde, iktisadî ve sosyal haya
tın düzeni; çalışma şartları, ücrette adaletin sağlan
ması, sendika hakkı, toplu sözleşme vesaire... Bu 
sosyal muhtevayı haiz. 

Hele gelelim, konumuzla ilgili, «Sosyal güvenlik 
herkesin» der. Sayın Tunç, yoktur burada, gıyapta 

konuşmayalım; mamafih Türk-lş'i hedef alabiliriz. 
«Sosyal güvenlik herkesin»' der. Rahmetli İsmet Pa-
şa'nm Başbakanlığı dönemindeydi, Anayasamızın ge
çici 7 nci maddesi, «Bu Anayasa ile kabul edilmiş 
olan yeni organ, kurum ve kurulların kuruluş ve iş-
leyişleriyle ilgili kanunlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ilk toplantısından başlayarak en geç altı ay 
içinde ve bu Anayasa ile konulması emredilen diğer 
kanunlar da en geç iki yıl içinde çıkarılır.» der. Ta
biî aceleye geldi, bu kurumun kurulması, kanunun 
çıkarılması lâzım, süre doluyor. Hemen ne yaptı
lar?.. Bir ırgat, kabataslak bir kol işçisinin tekelinde 
bir Sosyal Sigortalar Müessesesi kuruldu, herkes, 
«Köy kesimi, şu kesim bu kesim» diyor; ama bir 
avuç ırgatı bile çok görenler var bu memlekette. Ta
rih boyunca memleketi tek taraflı olarak sömüren 
bürokratlarla haşır neşir olmuş işverenin, ağaların 
memleketteki sömürüsünü görmeyenler, üç beş tane 
sendikanın hatasını veyahut ta şu bu hizmet yarışı 
veyahutta ikbal yarışından mütevellit bazı çıkarcılık
larını mesele yapıp, sistemi kökünden inkâra giden
ler de olmuştur. Örneğin; Anayasamızın getirdiği 
«Plan» kavramına kaç sene «pilav» dendi Yüce Mec
lislerde. Ben, takip ediyordum açıkçası bunları. Bu 
pilavı plan edinceye kadar ne çekti solcular; ne çek
miştir bu memlekette. 

Hele öğrenimin sağlanması. Sayın Millî Savunma 
Bakanın? da arz ettim bir vesileyle, Başkale'ye Hak
kâri'ye kadar lise, imam-hatip okulu, şu gitti bu 
g -11 i... Bunun sonu nereye gidecek biliyor musunuz? 
Oturup düşünelim, ama eğer biz yaşadığımız sürece 
mutluluk istiyorsak, bu şekilde hareketle bu Yüce 
Senatoya lâyık olmayız, bu Devletin devam ve be
kasını, geleceğini garanti edemeyiz. İmam-Hatip 
Okulları onbinlerce mezun verecek. Ne yapacak bun
lar?.. O adam bakacak; kaymakam medenî bir ha
yat yaşıyor, subayı medenî bir hayat yaşıyor, kendisi 
de onun kadar kültürlü; İslâm medeniyetini öğren
miş. tarih öğrenmiş, Türk tarihini öğrenmiş, şunu 
öğrenmiş, ama cahil değil. Îmam-Hatip Okulu mezu
nu da bir lise mezunu kadar. Türkiye'de istihdam 
politikacı düşünülmeden, eğitim planlanması düşü
nülmeden bunların sonu nereye gelecek? Kari Marx' 
in kafasına, bakacaksınız bir sarık giydirilecek; İs
lâm sosyalizmi. Sarıklı bir Kari Marx tahaddüs ede
cek bu Türkiye'de. Bunu ben söylüyorum. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Muhterem Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, çok rica ediyorum. 
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MEHMET FEYYAT (Devamla) — Pek yakında 
Türkeş'in komandoları... Ben solun basiretini arz edi
yorum, sağınsa basiretsizliğini ifade ediyorum bi
limsel olarak. Çünkü bu kanun solcular tarafından 
önerilmiştir; ama böyle bir dernek yardımı, böyle 
bir kanun şeklinde değil; daha esaslı daha kifayetli 
bir kanun, solun basiretiyle mütenasip bir kanun. 
Tabiî, sağın tekelinde olursa bir Hükümet, ancak o 
kadar çıkabilir. Bir dernek, bir caminin kapısındaki 
aşhane gibi. Yapacağı o kadardır. Çünkü gündelik 
düşünür; evindeki ihtiyar kayınvalidesinin, annesinin 
hislerini tatmin eder o, fazla ileri gidemez, düşüne
mez. Zaten düşünme olsaydı toplumlar huzura ka
vuşurdu. Zaten diyalektik felsefenin temelini bu ka
nunda görürüz. Birisi dün söyledi; çünkü maraz bu 
kanunun içerisinde, bu maraz bu Hükümetin başı
na belâ olacak; bütün arkadaşlar önerdiler, aksine 
bu maraz bu kanunun ıslâhına vesile olacaktır. Bu 
da diyalektik bir felsefenin tam gereğidir, yani bün
yesinde arayacağız aksaklığı. 

Şimdi, mevcut düzende topluma çok şey veren 
ve milletin manevî tamamiyetinin ötesinde, maddî 
tamamiyetine katkıda bulunmadan, verdiğinin çok 
üstünde nasiplenen «Sömürgenler»' mi diyelim, bazı 
ülkelerde «artık değer keneleri» mi diyelim, bazı ül
kelerdeki «mirasyedi tembelleri» mi diyelim, ne der
seniz diyelim, bunun bir tarifi vardır. Şimdi, cemi
yetin içerisinde bu tip kimseler millî gelirden fazla 
aldığı takdirde, sadece, ufak bazı palyatif tedbirler
le köylüye uzanan eller yetersizdir. İşte, bu kanunun 
da aleyhinde değilim; fakat kifayetsizdir. 

Ben bunu şuna benzetirim1: Büyük Atatürk, har
be girdiği zaman nizamî bir ordu yoktu. Nereden 
esinlendi? Milis kuvvetlerinden, çetelerden, şundan 
bundan esinlendi. Iztırâr halinde milis kuvvetinden 
dahi esinlenebiliyor bir Kumandan gözüyle. Şimdi, 
sağ cephe iktidarda, fakirler eziliyor; bu kanun işte 
böyle bir ıztırâr halinde, bir basiretli sol iktidar ol
madığı için, o milis kuvvetleri gibi bir yardımcıdır. 
O bakımdan taraftarım, fakat yetersizdir. Yeterlidir 
demem için, kusura bakmayın; ama diplomayı geri 
iade etmem, bu diplomaya lâyık olmamam gere
kir. 

Anayasanın 35 nci maddesinden 53 ncü mddesi-
ne kadar, sosyal hak ve hürriyetlerle ilgili konuları 
Cumhuriyet Halk Partisi mi tespit etti, Sayın İsken
der Cenap Ege'nin buyurduğu gibi, sağ kanat mı tes
pit etti? buyuralım, misalleri var burada... Taban fi

yatları; köylüye para aktardı... (A. P. sıralarından 
gülüşmeler). Hayır, hayır; köylünün cebine giriyor, 
bu kanun gibi. Paranın tabana akması... 

Biraz evvel bir misal arz ettim; Medenî Kanu
nun nafaka müessesesi mevcut bir kadro içerisinde 
kalmıştı, uygulaması tabana intikal etmemişti; hâkim
lerimizle, bilirkişileriyle, avukatıyle intikal etmemiş
ti. Bu itibarla tabanın mutluluğu bakımından bu ka
nun fayda sağlamıştır, ama yetersizdir. 

Daha köklü olarak tabana nüfuz eden taban fi
yatları kimle başlamıştır? Cumhuriyet Halk Partisi 
ile, 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Koalis
yonla. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — İkincisi; top
lu sözleşmeler, Grev ve Lokavt Kanunu kiminle gel
miştir?.. Grevi ağzına almayanları ve ona «Komü
nist» diyenleri gördük bu memlekette, toplu sözleş
meleri ağzına almayanları gördük. Bunları kim getir
di?.. Bunun yanı başında, Türkiye'de tüm sosyal gü

venlik tedbirlerinin bir çatı altında toplanmasını va 
bunun radikal olarak gözönünde bulundurulmasını 
öneren, yıllar boyu söyleyenleri de komünistlikle it
ham eden kimdir, hangi basiretsizlerdir; iyi takdir 
edersiniz. 

•Bu itibarla, Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Ulu
suna çok şey vermiş; caniyle, hayatiyle her şeyini 
vermiştir. İşte, köylüye bu şekilde bir kanunun ye
tersiz olduğunu, ona hakaret olduğunu, sadaka ile 
seçim rüşveti ile kandıramayacağınızı arz etmek is-» 
tedi benim Grup Sözcüm. Bu itibarla bu kanun ye
tersizdir, fakat köylü elinin tersiyle iter, kandırıla-
maz ve Cumhuriyet Halk Partisi bu kanunun espri
sinde, ruhun'da tamamiyle kendisiyle beraber oldu
ğunun inancı ve idraki içinde olduğunu size ve bil
hassa Adalet Partisinin yandaşlarına arz etmek is
terim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 

Sayın üyeler, Kanunun maddeleri üzerindeki görüş
meler bitmiş, tümünün leh ve aleyhinde görüşmeler 
yapılmıştır. 

Sayın üyeler, kanun tasarısının açık oylaması ya
pılacaktır. 

Efendim, Başkanlık Divanınca bu şekilde karar
laştırılmıştır. Tasarı Millet Meclisinden açık oyla 
gelmiştir. 

Sayın Bakan, teşekkür için söz istemektedir. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MAHİR AB-
LUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; 

Şimdi, lütfedip kabul buyurduğunuz bu tasarının 
1 nci maddesinin müzakereleri sırasında yine huzuru
nuza çıkarak, Hükümetimizin, sosyal refah devletini 
tahakkuk ettirmek amacıyle sosyal yardım ve sosyal 
güvenlik alanında almış olduğu ve almakta olduğu 
tedbirleri sizlere arz ve izah ederken, bu konuda sos
yal güvenliğin halen milyonlarca vatandaşımıza da 
götürülmesini ve 41 milyon vatandaşımızın sosyal gü
venceye kavuşturulmasını gaye edindiğini büldirdik-
ten sonra, bu gaye ile getirilen kanun tasarılarından 
bahsetmiştim. Bu meyanda genel sağlık sigortası ka
nun tasarısını, tarım ve orman kesiminde çalışan 
vatandaşlarımızın sosyal sigorta kapsamına alınma
sını öngören kanun tasarılarını, ev hizmetlerinde ça
lışan vatandaşlarımızın sosyal güvenceye kavuşmasını 
sağlayacak tasarıyı, tarım sigortası kanunu tasarısını, 
tabiî afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın bu 
zararını telâfi edecek kanun tasarısını belirt
tikten sonra, Hükümetimizin, cemiyetimizin yıl
lardan beri el atılmamış kanayan bir bölümüne de 
el uzatma amacıyle iki önemli tasarıyı Parlamentoya 
getirdiğini arz etmiştim. Bunlardan bir tanesi kimse
siz, muhtaç vatandaşlarımıza gelir sağlayacak ve on
ların bakımını, hastanelerde parasız tedavisini öngö
ren, şimdi kabul buyurmuş olduğunuz tasarı olduğu
nu arz etmiştim ve bu arada diğer bunun kadar önemli 
bir tasarı ile de muhtaç, geri zekâlı, kimsesiz, âmâ va
tandaşlarımıza da yardım elini uzatacak bazı mües
seselerin kurulmasını ve onların da sosyal güvenliğe 
kavuşturulmalarını öngören sosyal hizmetler kurumu 
tasarısı olduğunu 'bildirmiştim. 

Şu halde Hükümetimiz, sosyal güvenlik alanında 
almış olduğu çeşitli tedbirlerle, Parlamentoya sun
muş olduğu bu tasarılarla şunu da ispat etmiş bu
lunmaktadır: Fakir, kimsesiz, yardıma muhtaç va
tandaşlara gerekli yardımı, sosyal güvenliği götüre
bilmek için sosyalist olmanın lüzumlu bulunmadığını, 
sosyal refah devletini gaye edinen demokratik parla
menter rejimdeki samimi hükümetlerin bunu tahak
kuk ettirebileceğini ispat etmiş bulunmaktayız. O 
itibarla demin burada kabul buyurmuş olduğunuz bu 
tasarı ile Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar emsali 
görülmemiş ve âdeta bir reform niteliğinde olan 
bir sosyal yardımı, bir sosyal güvenliği cemiyetimizin 
en muhtaç, en el uzatılmaya lâyık olan vatandaşlarına 
götürme imkânını vermiş oluyorsunuz. 
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Bu itibarla Hükümetimiz adına, evvelâ bu bakım
dan sizlere arzı şükran, arzı teşekkür etmek iste
rim. Saniyen, bu vesile ile Hükümetimizin 41 mil
yon vatandaşa sosyal güvence götürme hususunda
ki amacına da, kapsam artırma suretiyle yardım et
miş oluyorsunuz; o itibarla da Hükümetimizin teşek
kürlerini burada ben şahsen sizlere arz etmek isterim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P., C. G. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz efendim. 
•Sayın üyeler, şimdi kanun tasarısının açık oyla

ması yapılacaktır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Kupalar dolaştırıl
sın. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Kupalar dolaştırılsın. 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Genel Kurul öyle 
tensip ederse olur efendim. İçtüzüğümüz müsaittir 
efendim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — İtiraz yok Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, itiraz olmadığına göre ku
palar dolaştırılmak suretiyle açık oylama yapılacak
tır, bilahara kupalar kürsüye konacak, oylama neti
cesine kadar sayın üyelerimiz oy verebilecektir. 

Bu oylama esnasında gündemimizin diğer madde
lerine devam ediyoruz. 

2. — 15.12. 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî 

hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde has
taların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenme
sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/272; C. Senatosu: 1/440) (S. Sayısı: 606) (1) 

BAŞKAN — Tasar' ile ilgili bir önerge var, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

606 sıra sayılı, 15 . 12 . 1934 ve 2615 sayılı As
ker? Hastaneler ile Hastane gibi kullanılacak revir
lerde hastaların beslenme ve bakımları hakkındaki 

(1) 606 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) ben
di eklenmesine ilişkin kanun tasarısının, süt ço
cukları ile birlikte refakatçi olarak yatan annele
rin bu süre zarfında beslenmeleri için karşılaştıkları 
güçlükleri giderici mahiyeti dolayısı ile biran önce ka
nunlaşmasında yarar görüldüğünden Genel Kurulda, 
görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar Gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda istemde bulunulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Yiğit Köker 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 606 sıra sayılı, okun
muş olan kanun tasarısının Komisyon tarafından ge
rekçeli olarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susu teklif edilmektedir. Gündemde, bu tasarı sıra
sındadır. 

Bu sebeple önceliğinin, görüşülmesi bitinceye ka-
tinceye kadar öncelikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza sunulacaktır; anca'k bu teklifin leh ve aley
hinde konuşmak isteyen sayın üye var mı?. Yok. 

Olmadığına göre kanun tasarısının görüşmesıi bi
tinceye kadar öncelikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısı daha evvelce basılarak sayın üye

lere dağıtılmış bulunulmakta. 
Kanun tasarısının gerekçesinin ve maddelerimin 

okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Gerekçenin okunması hususunu kabul edenler... 

Okunmaması hususunu kabul edenler... Okunmaması 
hususu kabul edilmiştir. 

Tasarının tamamının, yani maddelerinin okunup 
Okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Mad
delerin okunmasını kabul edenler... Okunmamasını 
kabul edenler... Maddelerin okunmaması hususu ka
bul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen üye
lere söz vereceğim. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?. Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye yok. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi hususu 
kabul edilmiştir. 

Maddeler okunarak müzakereye açılacaktır efen
dim. 

15 . 12 . 1934 Tarih ve 2615 Sayılı Askerî Hasta
neler İle Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde Has
taların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanunun 
2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi Eklen

mesine İlişkin Kanun Tasarısı ,. 

Madde 1. — 2615 sayılı Askerî hastaneler ile has
tane gibi kullanılacak revirlerde hastaların beslenme 
ve bakımları hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 1 
nci fıkrasına aşağıdaki (E) bendi eklenmiştir. 

E) Yatırılarak tedavi edilen süt çocuklarının, 
tabipçe lüzum gösterilen hallerde anneleri de refa
katçi olarak yatabilir ve tedavi eden tabibin lüzum 
göstereceği gıda rejimine göre beslenir. 

BAŞKAN — Tasarının 1 nci maddesi üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı efendim?. Yök. Herhan
gi bir değişiklik, çıkarma, ilâve önergesi de olmadığı
na göre, 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Millî Savunma Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo- . 
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehinde ve aleyhinde bi
rer kişiye söz vermek imkânımız var, söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?. Yök. Olmadığına göre 
kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı işari oyla Yüce Senatoca kabul edilmiştir. 

3. — 29 . 7 . 7970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili 11 nu
maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec-
liis : 2/119; C. Senatosu : 2/107) (S. Sayısı : 607) 

(1) 607 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — Efendim, 607 S. Sayılı kanun tekli
finin müzakeresine geçiyoruz. 

Efendim, Komisyon hazır. Hükümet adına Gelir
ler Genel Müdürü Sayın Aykon Doğan belgesiyle ha
zırdır. 

607 S. Sayılı biraz evvel teferruatını arz etmiş 
olduğum kanun teklifinin, «İşletme Vergisinin getirili
şinden bu yana uygulamada görülen aksaklıkları gi
derici mahiyetini gözeten Komisyonumuz, biran ev
vel kanunlaşmasında yarar gördüğünden, Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmasını da karar altına almıştır. Adı ge
çen kanun teklifi ve Komisyonumuzun raporu basıl
mış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. İş bu 
kanun teklifinin görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim», diye Sayın 
Komisyon Başkanı bu şekilde teklifte bulunmaktadır. 

Sırası gelmiş bulunmakla, kanun tekliflinin görü
şülmesi bitinceye kadar öncelikle görüşülmesini ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunu ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

Bu teklifin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı?. Olmadığına göre, kanun teklifinin gö
rüşülmesi bitinceye kadar öncelikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun teklifinin ve gerekçelerinin daha evvel ba
sılmış ve sayın üyelere dağıtılmış olduğu hususunu 
gözönünde bulundurarak, gerekçesinin okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okun
maması hususu kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tamamının okunması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması hususu 
kabul edilmiştir. 

Müzakereler Bütçe ve Plan Komisyonunun ka
bul ettiği metin üzerine cereyan edecektir. Kanun 
teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?. 

Buyurun Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
İşletme Vregisi, bilindiği gibi, 1970 yılında finans

man kanunları dediğimiz grupun içinde yer almış ve 

ülkede yeni bir uygulama ile yürürlüğe girmiştir. 
1970 yılından bu yana 6 seneden fazla bir süre geç
miştir. Bu zaman zarfında İşletme Vergisinin toplu
mun hayatına bir iyileştirme getirdiğimi iddia etme
ye imkân olmamıştır. Nereye gidilirse gidilsin, nerede 
bu konu konuşulursa konuşulsun, İşletme Vergisinin 
daima aleyhinde bulunulmuştur. 

Öyle ise. İşletme Vergisini 6 yıllık bir uygulama
dan sonra yeni baştan ele almak ve gözden geçirmek 
gerekiyordu. Kanun teklifi bu maksatla hazırlanmış, 
Millet Meclisinden ve Senato Komisyonunundan geç
miş, huzurunuza gelmiştir; ama bu haliyle bile tek
lifin, İşletme Vergisinden bu yana yapılmış olan şi
kâyetleri ortadan kaldıracak içeriği taşımadığı mey
dandadır. O kadar meydandadır ki, yıllık İşletme Ver
gisinin Maliyeye getirdiği geliri düşündüğümüz za
man, bundan yararlanmak olanaklarının bir türlü el
de edilemediğini görürüz. Aklımda yanlış kalmamışsa, 
belki de İşletme Vergisinden yılda Hazineye giren pa
ra 300 milyon lira civarında ve belki de ondan daha 
da azdır. 

İşletme Vergisi bir ölçüde lüksü vergilendirmek 
bakımından bazı emtianın satışlarında Hazineye gelir 
sağlamak bakımından ne kadar önemli ise, kanımca 
ondan daha önemlisi, bütün satışların, bütün alım
ların bir makbuza dayandırılarak Maliye bakımın
dan gelir vergilerinin daha sağlıklı biçimde kontro
lünü sağlamasıdır. Bunu böyle düşünmek gerekir ve 
bunu böyle düşündüğünüz zaman, İşletme Vergisini 
hemen hemen bütün mallara teşmil etmek; ama çok 
az oranlarda teşmil etmek ve sonra da bu vergiyi 
ödeyenlerin beyannamelerinden, yıllık beyannamelerin
den bu ödedikleri vergiyi düşmek hakkını kendilerine 
tanımakla kabil olur. 

Bir alıcı bir müesseseye gidip, İşletme Vergisine 
tabi olan bir malı satınalmak istediği zaman, mües
sesenin sahibi evvelâ kendisine, «Makbuz istiyor mu
sun, istemiyor musun?.» diye sormakta ve hele böyle 
bir talepte bulunmadığı zaman da, ona makbuz kes
mek ihtiyacını duymamaktadır. Halbuki, aslolan bü
tün bu satışların muhasebelere intikal ettirilmesi ve bu 
suretle Gelir Vergisinin sağlıklı biçimde toplanması
nı temin etmektir. 

Öyle ise, Hükümetin de iltihak ettiği bu teklif, 
kanımca daha az oranlara indirilmek suretiyle; ama 
mutlaka ma.kbuz alan alıcıların ödedikleri İşletme 
Vergilerini yıllık: beyannamelerinden düşme olanağını 
kendilerine tanımak suretiyle uygulanma sahasına 
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konulmalı idi. O takdirde, bütün alışverişler fatura 
dışında; ama mutlaka İşletme Vergisi makbuzları 
içinde cereyan eder ve bir ölçüde bu alışlar ve sa
tışlar Maliye bakımından kontrol edilebilir idi; fa
kat görülüyor ki, bu fırsat kaçırılmış ve bu değişik
lik buna göre hazırlanmış değildir. Bazı istisnalar sağ
lanmış, oranlar üzerinde bazı değişiklikler yapılmış; 
ama bu değişikleriyle yeterli olmadığı kanısındayım 
ve bu kanı ile Komisyonun bu teklifi geriye alarak, 
(Eğer önerdiğim ndktalar hakikaten uyarıcı mahiyette 
ise) bunlara ilâvede bulunacak arkadaşlarımın katkıla
rını da dikkate alarak yeniden bir taslak hazırlamasını 
öneriyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarlıcalı. 
Efendim, tümü üzerinde söz isteyen başka sayın 

üye var mı?. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
Hepinizi saygıyle selâmlarım. 
Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu metinde 

«Kuyumcular, sarraflar, mücevheratçılar» kısmı var; 
fakat Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul etmiş ol
duğu metinde ise bunlar çıkarılmıştır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Emtia olarak 
2 nci bölüme alınmış, (B) fıkrasında var. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Evet, 
çıkanlmamışsa iyi; yani lüksü önlemek sebebiyle bir 
yerden o çıkarılırken, (diye işaret edecektim.) bir ta
raftan da krem, şampuan ve asetonlar da hariç tu
tulmuş. Niye tutuluyor?. Bunu.. («O da var» sesleri). 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde, parfümeri 
eşyasında «Yalnız kolonya hariç.» demiş; fakat Bütçe 
ve Plan Komisyonunun kabul etmiş olduğu met'inde 
ise krem, şampuan ve aseton da hariç tutulmuş. 
Demek ki, memlekette kazancı daha yüksek olan ki
şilere bazı istisnalar kabul edilmiş oluyor ki, ben bu 
hususun düzeltilmesini istirham etmekteyim. 

İşletme Vergisi, aslında esnaftan İşletme Vergisi 
kesilmek suretiyle alınmaktadır ki, bu görüşüme göre 
tamamıyle sakıncalıdır. Halbuki, bu İşletme Vergi
sini fabrikada, ithalatçıdan kesmek daha rahat bir 
hal olabilirdi. 

Dolayısıyle, ben bu Kanuna tümden muhalifim. 
Mümkünse Hükümet bunu geri alsın. Böyle, bir kilo 
veyahut da 100 gram çivi almak için ha bire küçük 
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esnafa; (Zaten defter tutma değil, yazı yazma im
kânı hile yok.) «100 kuruşluk çivi aldın, 5 kuruş da 
İşletme Vergisi ver.» diye bir makbuz kestirmekte, 
onu o şekilde meşgul etmekte bir mana da yok. Tüm 
teklifim; İşletme Vergisinin esnaf tarafından mak
buz kesilmek suretiyle alınması hususunun kaldırıl
ması gerekmektedir. Gerekiyorsa (ki, böyle bir ver
ginin alınması gerekir.) fabrikada, ithalâtçıda, toptan
cıda İşletme Vergisi kesilmesi daha uygun olur ve 
daha az uğraştırır görüşündeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu, 
Sayın üyeler, 604 S. Sayılı, 65 yaşını doldurmuş, 

muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına ay
lık bağlanması hakkındaki kanun tasarısının açık oy
lamasında oy kullanacak sayın üye var mı?. Olma
dığına göre mezkûr kanun tasarısının açık oylama 
işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 

Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın se
natörler; 

Biraz önce söz almış olan arkadaşlarımın da ifade 
ettiği gibi, İşletme Vergisi 1970 yılında Finansman 
kanunlarıyle birlikte vergi sistemimiz içine girmiş 
bulunmaktadır. 

Bütçe konuşmaları ve ondan sonra Gelir Vergisi 
Kanununda yapılması öngörülen değişiklikler sıra
sında arz ettiğim gibi, vergi sistemimiz tümüyle kök
ten bir reforma muhtaç bulunmaktadır. Bunun ne
denlerini tekrar arz ve izah etmek suretiyle Yüce 
Senatonun vaktini almak istemiyorum; fakat şu
rası bir gerçektir ki, gerek planlarımızda öngörülen 
gelir hedeflerine ulaşmak ve gerekse vergi adaletini 
gerçekleştirmek bakımından; vergi sistemimizin, yasa
lar yönüyle, uygulama yönüyle, denetim ve yargı yö
nüyle gözden geçirilmesi ve köklü bir reforma tabi 
tutulması gerekmektedir. 

Yine Gelir Vergisi Kanununda yapılması öngörü
len değişiklikler sırasında arz ettiğim gibi, köklü 
bir reform yaklaşımı içinde konu ele alınmak yeri
ne, (bugün tekrar bir örneğine tanık olduğumuz şe
kilde) parça parça düzeltmeler yapılması yoluna gidil
diği takdirde, vergi sistemimizde düzeltme sağlan
ması yoluna gidildiği takdirde, vergi sistemimizde dü
zeltme sağlanmayacak, belki sistem içindeki aksak
lıklar giderek daha da artmış olacaktır. 

İşletme Vergisinin uygulamasında gerçekten ka
nundan ve uygulamadan doğan bazı aksaklıklar za
man içinde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Biz ister-
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dik ve beklerdik ki, bu hususlar bizzat Hükümet ta
rafından tespit edilsin ve tümünü kapsayan bir yak
laşım içinde Parlamentoya getirilerek, düzeltilmek 
yoluna gidilsin ve hatta biz isterdik ki, İşletme Vergi
si artık zamanını tamamlamak üzere bulunan bir ver
gi olduğuna ve Maliye Bakanlığınca uzun yıllardan 
beri katma değer vergisine gidilmesi için çalışmalar 
da yapılmış olduğuna göre, bunun yerine katma de
ğer vergisi Parlamentoya getirilebilsin. Ne bu ya
pılmıştır değerli arkadaşlarım, ne de öteki. 

Hükümet, bundan önceki seferlerde olduğu gibi, 
bu kez de bir kanun teklifinin arkasına sığınmak su
retiyle bazı görüşlerini Parlamentoya getirip burada 
yasalaştırmaya çalışmaktadır. 

Kanun teklifinin, Millet Meclisinden geçiş şekline 
nazaran. Bütçe ve Plan Komisyonunda yapılan de
ğişikliklerle eskisine nazaran daha iyi bir metin haline 
gelmiş olduğu söylenebilir. Bununla beraber, İşletme 
Vergisinin bünyesindeki aksaklıklardan bir kısmı 
hâîâ bu teklif metninde de yer almaktadır. 

Verginin uygulamasındaki aksaklıklardan en 
önemlisi belki nüfus tahdidinin kaldırılması suretiy
le giderilmiş bulunuyor; fakat uygulamanın yakından 
izlenememesi yüzünden, vergi kayıp ve kaçağı şeklin
de ortaya çıkan olayların bundan sonra da devam 
edeceğini düşünmemek için bir neden olmadığını sa
nıyoruz. 

Burada şunu bilhassa belirtmek gerekir ki; vergi 
kayıp ve kaçağı aslında çok önemli olmakla birlikte, 
İşletme Vergisinde bu, öteki vergilerde olduğundan 
çok daha belirgindir. Çünkü, burada mükelleften tah
sil edilen bir verginin, tahsil eden aracı nezdinde kal
ması gibi olaylara da sık sık tanık olunmaktadır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşlerim bundan 
ibarettir. Bazı değişikliklerle ilgili olarak teklifleri
miz olacaktır, bunu ayrıca arz edeceğim. 

Bu arada Hükümet tarafından tasarının tümü hak
kında bir izahat verildiği takdirde, bir hususun da 
açıklanmasını şimdiden rica ediyorum. 

Yürürlükteki Kanunun aksayan yönlerinden biri, 
hizmet ile ilgili uygulamalarda, özellikle otel ve ben
zerî işletmelerde belli bir miktarda; yani maktu bir 
vergi ödenmek suretiyle mükelleften ayrıca belli 
oranda bir vergi tahsil edilmesi idi. Bu büyük işlet
melerde, (isimlerini saymıyorum, ayrıca burada zik
retmeye lüzum yok) işletmelerin maktuen ödedikleri 
verginin çok üstünde gelirler tahsil etmek suretiyle 
âdeta Devlet kesesinden bir haksız kazanç elde etme
lerine yol açıyordu. Öyle sanıyorum ki. kanunun uy

gulaması ile düzeltmeler sırasında ele alınacak konu
lardan birisi de bu oluyordu. 

Önümüzdeki merinde bunu görmedim, bu konunun 
da ne şekilde ele alındığının ya da uygulamanın bu 
alanda ne şekilde düzeltildiğinin Hükümet ve müm
kün olduğu takdirde Komisyon tarafından açıklan
masını rica ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğîu. 

Buyurunuz Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Sa
yın Köker. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Ben sırası ile kanun teklifinin tümü üzerinde gö
rüşen arkadaşlarımın temas ettikleri bazı hususlara 
arzı cevap etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Sayın Sarlıcalı arkadaşımız, 1970 yılından beri 
tatbik edilen finansman kanunlarının, Hazineye 300 
milyon lira civarında gelir temin ettiğini, İşletme Ver
gisinin 300 milyon lira civarında bir gelir temin etti
ğini, halbuki şikâyetlerin bu temin ettiği gelirin çok 
üstünde olduğunu ifade ettiler. 

Ben zabıtlarda herhangi bir yanlış anlamanın yer 
almaması için, rakamları zabıtlara tescil eLtirmek 
istiyorum. İşletme Vergisinin tatbik edildiği 1971 yı
lında bütçe talimini 400 milyon liradır. Tahakkuk 
eden vergi 335 927 000 liradır. Yine 1972 yılında büt
çe tahmini 870 milyon; tahakkuk 486 396 000 liradır. 
1973 yılında 1 milyar Bütçe tahmini yapılmıştır, ta
hakkuk 604 371 000 liradır. 1974'te 1 milyar tahmin 
edilmiştir, 716 992 000 lira tahakkuk etmiştir. 1975 
yılındaki bütçe tahmini 1 milyar liradır; tahakkuk eden 
935 567 465 liradır. 

Yine değerli arkadaşlarım, 1976 bütçe tahmin ra
kamı 1 milyar 200 milyon liradır. Yetkililerin ifade et
tikleri ilk tahsilat rakamlarına göre bütçe tahminine 
yaklaşan bir tahakkuk, bütçe yılı sonuna kadar ger
çekleşmiş olacaktır. 

Bu suretle şunu ifade etmek istiyorum: İşletme 
Vergisi iddia edildiğinin aksine, Hazineye getirdiği 
gelir itibariyle, tatbik edildiği 1971 yılından bugüne 
kadar her yıl itibariyle büyük bir artış gösteren bir 
vergi sistemidir. 

Sayın Müezzinoğlu'nun, ifade ettikleri bir hususa 
ben katılamıyorum. Sayın Müezzinoğîu, İşletme Ver-
sinin ve görüşmekte olduğumuz teklifin Bütçe Plan 
Komisyonunda yapılan değişikliklerle kısmen hata-
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larının tashih edildiğini ifade ettiler. Bu beyanların
dan dolayı kendilerine şükranlarımı arz ediyorum de
ğerli arkadaşıma; ama beyanlarının b;r noktasına iş
tirak etmiyorum. Dediler ki, «Hükümet katma değer 
vergisinin yıllardan beri çalışmalarını yapmaktadır, 
Maliye bu çalışmaları yapmaktadır. Bunu getirme
miştir de, böyle bir teklifin arkasına saklanmak su
retiyle keadi fikirlerini Parlamentoya kabul ettirecek 
çareler içine girecek...» mealinde bir beyanda bulun
dular. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; Hükümet tasarı da 
getiröbilir. Anayasanın her Parlamentere tanıdığı hak 
olan kanun teklif etme yetkisini kullanan değerli ar
kadaşlarımızın teklif ettiği kanun tekliflerinin de, ica
bında müdafaasını yapmak Hükümete düşen bir va
zifedir. Kaldı ki, bu Kanun teklifinin Komisyonu-
muzdaki müzakeresi sırasında, Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup Komisyon üyesi bulunan çok de
ğerli arkadaşlarımın da hatırlayacakları gibi, beni te
yit edecekleri gibi 3 kişiden müteşekkil 'bir Alt Ko
misyon kurduk. Bu Alt Komisyonda eğer yanılmıyor
sam Sayın Hasan Güven arkadaşım, Sayın Zeyyat 
Baykara arkadaşım ve Adalet Partisini temsilen de 
Sayın Ömer Naci Bozkurt arkadaşım var idi. Ana
yasa gereğince, Bütçe Komisyonlarında Hükümet ka
nadını temsil eden partilerin çoğunlukta bulunması, 
Anayasa hükmü olmasına rağmen; elimizde bulunan 
tasarıyı her türlü şüphenin ötesinde iyileştirebilmek 
maksadı ile iktidara mensup bir arkadaşımıza karşı
lık; muhalefette bulunan 2 arkadaşımızdan müteşek
kil 3 kişilik bir Alt Komisyonda incelettirmemizin 
de, hüsnüniyetimizin delili olduğunu ve bu işte Hü
kümetin herhangi bir dahli bulunmadığını ifade ede
ceği kanaati ile ben huzurunuzda ifade etmek isti
yorum 

Sayın Müezzinoğlu arkadaşımız bir sual sordular, 
Hükümete tevcih ettiler, bana da sordular. Bu hu
susta Kanunda gerekli hüküm vardır. Sayın Müez-
zinoğlu'nun ifade ettikleri gibi, «götürü usulde vergi
lendiren müesseseler, vatandaştan tahsil ettiklerinin 
çok altında vergi ödüyorlar» buyurdular. Maliye Ba
kanlığına vergi nispetlerini ayarlama bu Kanunla ve
rilmiş bulunmaktadır. Bu gibi müesseselerde (Sayın 
Müezzinoğlu'nun temas ettiği müesseseleri ben bili
yorum, isim zikretmediler burada, anlıyorum, Ona 
arz-ı cevap ediyorum.) vatandaştan tahsil ettiği İş
letme Vergisinin bir kısmını kendi kasalarında mu
hafaza etmek imkânını ortadan kaldıracak tedbirler 
bu Kanunda vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir sayın arkadaşımız da, kuyumcu ve sarrafların 

burada bulunmadığını ifade ettiler. Onların yaptık
ları hizmete göre, işe göre emtia bölümünde; yani (B) 
bölümünde vergilendirilmeleri uygun görülmüş idi. 
Bu Kanun teklifi ile birtakım büyük değişiklikler 
gelmiştir. Artık 10 kuruşluk çivi almak için nalbura 
giden vatandaşımız işletme Vergisi ödemeyecektir. 
Traktörüne yedek parça, lastik alan vatandaşımız İş
letme Vergisi ödemeyecektir. Yurt dışında çalışarak 
memlekete, memleketin kalkınmasına katkıda bulun
mak üzere tarım makinesi, iş makinesi getiren işçi 
vatandaşlarımız vergi ödemeyeceklerdir. Bunun hari
cinde yenilik olarak getirilen hususlardan bir tanesi; 
yüksek gelir tabakasına sahip bulunan kişilerin kul
landığı klima cihazları, kalorifer kazanları ve radyo-
törleri, çamaşır makineleri vergilendirilmiştir. Bu söy
lediğim malzemeyi elbette ki dar gelirli vatandaşları
mız kullanmıyor? Yüksek gelir tabakasına mensup 
vatandaşlarımız kullanıyor. 

Bir değerli arkadaşımız, «Efendim, değişiklikler 
yapıldı da, niçin parfümeri grupundan; kolonya, ve 
asetondan vergi kaldırıldı?» dendi ve Komisyon ra
porumuzda da ifade ettiğimiz sebepten dolayı parfü
meri grupundan kolonya ve krem gibi artık her eve 
girmiş bulunan zarurî ihtiyaç maddelerinden vergi 
kaldırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci ve en mühim yeniliklerden bir tanesi; bu 

teklifle el halılarına konulmuş bulunan İşletme Ver
gisi de kaldırılmaktadır. Biliyorsunuz, memleketimiz
de el halılarının fiyatlarında ve işçilikte vaki olan ar
tış sebebiyle makine halısı sanayiinde fevkalâde bü
yük bir gelişme olmuş ve el sanatlarının makine ile 
rekabeti imkânı bazı ölçülerde ortadan kalkma du
rumuna girdiği için, daha geniş halk kitlelerini ilgi
lendiren, bu işle meşgul vatandaşlarımızı ilgilendir
diği cihetle.. 

BAŞKAN — Sayın Köker, bir saniye müsaade 
buyurur musunuz efendim? 
Sayın üyeler; şu anda çalışma süremiz dolmak üze

redir. Herhangi bir teklif de olmadığından... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergede vardı, 

o husus efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞÎT KÖKER (Devamla) — Onu oyladınız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bitinceye kadar ön
celik oylaıdı Sayın Köker. Bitinceye kadar öncelik, 
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çalışma saatimize tecavüz etmez.efeadim. Yani, bu 
Birleşimde bitirilemezse, ondan sonraki Birleşimde 
'bunun görüşülmesiyle ilgili idi önerge. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bir öner
ge verelim efendim. 

BAŞKAN — Bendeniz de onu hatırlatmak istiyo
rum efendim. Aksi, kabili müdafaa değil. 

Buyurun efendim 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

İkinci husus da; el halılarının yanında, hemen he
men bütün vatandaşlarımızın kullandığı evliiik işare
ti olan alyanslarda bulunan İşletme Vergisinin de kal
dırılması yjluna gidilmiştir. 

Şunu tekrar ifade etmek istiyorum: Bu kanun tek
lifi, İşletme Vergisini fevkalâde mükemmel hale ge
tiren bir teklif olmayabilir, ben de buna katılıyorum; 
ama Sayın Müezzinoğlu arkadaşıma katılarak şunu 
da ifade etmek istiyorum, inşallah önümüzdeki yasa
ma döneminde Yüce Meclisler katma değer vergisini 
görüşmek suretiyle vergi sistemimize bir yenilik ge
tirirler. 

Bu geç saatte sizleri yorduğum için özür diliyo
rum ve saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köker. 
Sayın üyeler, bir önerge vardır, okuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının hitamına kadar çalışmaya devamı arz 

ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Önergeyi leh ve aleyhinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; biraz evvel açık oylaması yapılmış 
bulunan 604 S. Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağ
lanması Hakkındaki Kanun tasarısının açık oylama
sına 146 sayın üye katılmış ve tasa-ı Cumhuriyet 
Senatosunca 145 kabul oyu almış, 1 çekinser oyu çık
mıştır ve böylece tasarı Yüce Senatoca kabul edil
miştir. 
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. Görüşmekte olduğumuz. Kanun teklifinin tümü 
üzerinde başka söz isteyen sayın üye var mı?. Yok. 
Ancak, Balıkesir Senatörü Sayın Nejat Sarlıcalı; 

«Şifahen arz ettiğim nedenlerle 607 S. Sayılı Ka
nun teklifinin Komisyonca geri alınmasını ve ger
çeklere uygun bir metin hazırlanmasını arz ve tek
lif ederim.» 

Şeklinde Kanun teklifinin Komisyona iadesini tek
lif eden bir önerge vermiştir. Bu konuda Sayın Ko
misyon nasıl bir görüşe sahiptir? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, demin 
maruzatım sırasında da ifade ettim; teklif Komisyo
numuzda daha da ileriye görürülmüş, mükemmelleş-
tirilmiş bir hale gelmiştir. Eksik tarafları da vardır, 
Alt Komisyon büyük mesai sarf etmiştir. O itibarla, 
Sayın Sarlıcalı'nın önerilerine katılmak mümkün de
ğil efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyona geri verme 
önergesine Komisyon katılmıyor. 

Hükümet buna katılıyor mu? 

GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ AYKON DO
ĞAN — Sayın Başkan, böyle bir teklif, İşletme Ver
gisinin bütün yapısını değiştirmeye matuf bir teklif
tir. Bugünkü statü içinde bundan daha ileri bir iyileş
tirmeyi teknik olarak mümkün görememekteyiz. Bu 
nedenle Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teklifin Komisyona iadesi hususuna 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 
Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. Teklifin 
tümü üzerinde söz isteyen başka üye olmadığına gö
re, Kanun teklifinin maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka'bul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 Sayılı Finansman Ka
nunuma Ekli İşletme Vergili ile İlgili II Numaralı 
Tsbioda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı 
Finansman Kanununa ekli, aynı Kanunun İşletme 
Vergisi ile ilgili 11 nci maddesinin II nci fıkrasına 
göre düzenlenmiş (II) numaralı tablo ilişikte gösteril
diği şekilde değiştirilmiştir. 
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(II) NUMARALI TABLO 

İşletme veya emtianın nevi 

A) İşletmeler : 
1. Sauna işletmeler 
2. İçkili ve çalgılı lokanta işletenler 
3. Çalgılı meyhane işletenler 
4. Çalgılı birahane işletenler 
5. İçkili ve çalgılı bahçe işletenler 
6. İçkili ve çalgılı gazino işletenler 
7. Kokteyl salonu işletenler 
8. İçkili ve çangılı kır bahçesi işletenler 
9. Bar işletenler 

10 Diskotek işletenler 
11. Pavyon işletenler 

B) Emtia : 
1. Gümüş eşya gr«ıpu 

Kuyumcu ve sarraf eşyası ile fos bijütörü ve mücevherat grupu (meşkûk 
altın ile yalnız altından yapılmış bilezik ve yüzükler hariç, taklit ziynet 
eşyası dahil) 
Parfümeri eşyası (kolonya, krem, şampuan ve aseton hariç) 
Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu 
Her çeşit kristal eşya 
Oyun aletleri 
Her çeşit mobilya (madenî olanlar dahü) ve fabrika imali halılar 
Her çeşit televizyon, müzik dolabı, salon radyosu, piyano, org, her çeşit 
klima tesisleri, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi 
Her çeşit oto lastiği, yedek parça ve malzeme grupu (münhasıran traktörler 
ve iş makinelerinde kullanılan lastiklerle yedek parça ve malzemeler hariç) 
Boyalar ile sıhhî tesisat ve malzemesi grupu (kalorifer ve asansör tesisatı 
ve malzemesi ile kalorifer kazanları ve radyatörler dahil) 

2. 

9. 

10. 

Satış vergisi nispeti 
(% olarak) 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
25 
25 
30 

15 

15 
15 
25 
15 
15 
10 

5 

5 

5 

Bakanlar Kurulu I ve II numaralı tabloda yazılı 
emtia ve işletmeler için hizalarında gösterilen oran
ları aşmamak ve % l.'den aşağı düşürülmemek kaydı 
ile, satış vergisi nispetlerinde emtia ve işletmeler iti
barı ile değişiklik yapmaya yetkilidir. 

I ve II numaralı taiblolarda işletme veya emtianın 
çeşidi olarak gösterilen iş kollarına dahil mal ve hiz
metler diğer mal ve hizmetlerle birlikte faaliyet ko
nusuna alındığı takdirde yalnız bu mal ve hizmetler 
vergiye tabidir. 

I ve II numaralı tablodaki nispetlere göre hesapla
nan İşletme Vergisi her bir muamele için bir liradan 
az olamaz; 50 kuruş ve daha aşağı kesirler hesaba ka
tılmaz, 50 kuruşu aşan kesirler liraya tamamlanır. 

BAŞKAN — Efendim, birinci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, izin verirseniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, tabloyu karşılaştırmak imkânı hâsıl olmadı. Sa
yın Başkanın şunu açıklamasını rica ediyorum; yeni 
şekliyle eskiye nazaran vergi oranı artırılmış olan 
var mı, varsa hangisi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yoktur efendim. 
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FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir hususu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) Efendim, 

bu altın bilezik vesaire vergiden çıkarılmış mıdır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Efendim, sadece alyans 
çıkarıldı. 

Sayın Başkan, bilezikler ve meşkûk altınlar za
ten muaf idi. Bu teklifle alyanslar da muaf hale geti
rildi efendim, başka bir muafiyet verilmiş değildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Benim so

rum şu; Millet Meclisi metniyle bu metin arasında 
bir fark var gibi geliyor bana. 

BAŞKAN — Bu konuda Sayın Köker, Millet 
Meclisi metni ile bizim Komisyonumuzun kabul et
tiği metin arasında bir fark varmış. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sadece hizmetlerin sı
ralanması bakımından, meselâ; kuyumcular, içkili 
ve çalgılı lokanta işletenler ile bir grupta bulunuyor
muş; onun yeri değiştirildi. Başka bir şey yok. 

BAŞKAN — Evet. Efendim, başka soru sormak 
isteyen sayın üye?. Yok. Efendim, herhangi bir de
ğişiklik önergesi yok. 

Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Madde 12. — Son nüfus sayımına göre Belediye 
içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet 
gösteren mükelleflerden bu Kanuna ekli (II) numa
ralı tablonun (a) bendinde yer alan işletmeler işlet
me vergisinden muaftır. 

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

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) - - Eski 

kanunda kaç idi acaba bu miktar? 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? .. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BALKANI 

YİĞİT KÖKER-(Ankara) — Sayır Başkan; 

Nüfus adedinde herhangi bir değişiklik yoktur. 
1970'te de 30 bin rakamı kabul edilmiştir. Bu tek
lifte de nüfus adedinde 30 bin sabit bırakılmıştır. 
Ancak emtia ve işletmeler arasında bir farklılık gö
rülmüş. Şimdi bütün emtia ve işletmeler 30 bin nü
fuslu belediyesi olan yerlerde vergiye tabi hale geti
rilmiştir. 

BAŞKAN — Evet; yani nüfus sayısında herhan
gi bir değişiklik yok; ancak kapsam açısından deği
şiklik var. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Kapsamı değişmiştir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurunuz Sayın Ka
raman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
2 nci maddede, «... (11) numaralı tablonun (a) ben
dinde...» diyor. A, küçük (a) ile yazılmış. Halbuki, 
bu metinde değişiklik yapmışız, bizim kendi metni
mizde büyük (A) vardır. Bunu büyük (A) yapmayı 
düşünürler mi? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; 

Sayın Karaman'ın teklifi doğrudur. Bu bir baskı 
hatasıdır; küçük (a)'nın büyük (A) olması gerekir 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O (a)'daki 
muhteviyat ile bu (A)'daki muhteviyat aynı değil. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Büyük (A) Sayın Gün-
doğan. 

BAŞKAN — Evet. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — İncelik 

şurada, Millet Meclisinden geldiği gibi aynen kabul 
edildiğinden bahsediyor. Madde 2. Millet Meclisi 
metninde şöyle yazıyor: 

«Küçük (a) bendinde yer alan...» deyince gerek 
harf değişikliği bakımından ve gerekse muhteva ba
kımından değişiklik oluyor. Çünkü, Senatonun ka
bul ettiği değişik karar var; gerek sıra, gerek muhte
va ve gerekse meselâ; sarraf ve kuyumculardan yüz
de bakımından da değişiklik var. (A. P. sıralarından 
«Yok, yok» sesleri) var, efendim, var. 

BAŞKAN — Evet efendim; yani burada halli 
gereken bir nokta var. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, bir örnek vermek isterim; II Numaralı tab
loda Millet Meclisi metninin (a) bendinde, kuyum
culardan yüzde 10; halbuki, büyük (A) bendinde; ya
ni Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği Senato 
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metninde yer alan bu miktar yüzde 15't!r. Onun için 
muhteva bakımından da değişiklik var. 

BAŞKAN — Evet. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; iki da
kikanızı rica edelim, müsaade ederseniz, madde ile 
ilgili ufak bir değişikliğimiz olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN "(İstanbul) — Yetmez, 

büyük (A)'nın yeniden yazılması lâzımdır. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın üyeler, lüt

fen efendim, dikkat buyurun. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, zaten 
teklif birinci maddede yapılan değişiklikler dolayı-
siyle Millet Meclisine dönecektir. 

2 nci maddeyi, Millet Meclisinin aynen kabul 
ettiği metni okuyorum; 

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

Madde 12. — Son nüfus sayımına göre belediye 
içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faa
liyet gösteren mükelleflerden bu kanuna ekli (II) 
numaralı tablonun (a) bendinde...» ifadesinin; 
«... (A) bendinde yer alan işletmeler, İşletme Vergi
sinden muaftır.» şeklinde tashih edilmesini arz edi
yoruz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz 
efendim, metnin yeniden yazılması lâzımdır. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Gündoğan, doğ
rusu bu. Tamamdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon, burada bir 
baskı hatası olduğunu... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; 

Bu 2 nci madde olarak Millet Meclisinin kabul 
ettiği metnin (II) numaralı tablonun küçük (a) iba
resinin büyük (A) olarak tashihi suretiyle oylanması
nı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Komisyon, 2 nci madde ile değiştirilen 12 

nci maddenin 2 nci satırındaki küçük (a)'nın büyük 
(A) olarak değiştirilmesi suretiyle maddenin oylan
masını teklif ediyorlar. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — So
ru soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi biz teklifleri sap
tıyoruz. Sorularınızı elbette soracaksınız. Buyurun 
Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Şim
di Saym Başkan, bu böyle küçük (a), büyük (A) ha
line getirildiği zaman, Millet Meclisi metninin (a) 
bendi içerisinde bulunan kuyumcular, sarraflar, mü-
cevharatçılar Cumhuriyet Senatosunda (B) bendine 
geçtiler. Şimdi bunları, eğer (A)'nın içinde telâkki 
edersek, bunlar vergiden muaf gibi bir şey oluyor. 
Bu basit bir değişiklik değildir. Arkadaşlarım lütfen 
üzerinde dursun. Eğer bunu (A)'ya çevirecek olur
sak, vergi muafiyetini kaldırmış olacaklar Böyle 
bir sıkıntı vardır. 

(a) bendi içerisine kuyumcular, sarraflar, mücev-
haratçılar konmuş Millet Meclisinde. Bizim arka
daşlarımızın yaptığı düzenlemede; (a) bendi içinde 
bulunan kuyumcular, sarraflar, mücevharatçılar (B) 
grupuna girmişler. Bunun için 2 noi madlede, «Bun-

• 1ar muaf» deniyor. Böyle olunca, kuyumcular, sar
raflar, mücevharatçıların muaf olmaması gibi bir 
durum doğuyor. Böyle basit bir şey değildir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN T 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, müsaa
de ederseniz, herkes fikrini söylediği için kavram 
karıştı, arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, Millet Meclisinin kabul ettiği me
tinle, kuyumcuların bütün sattıkları mallar (a) fık-
rasiyle muaf hale getirilmişti. Halbuki 29 . 7 . 1970 
tarihli İşletme Vergisi Kanununun 12 nci maddesini 
zabıtlara da tescil bakımından aynen okuyorum: 
«Son nüfus sayımına göre, belediye içi nüfusu 30 000 
ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet gösteren mükel
lefler İşletme Vergisinden muaftır. (Bu Kanuna ekli 
II numaralı tablodaki 1, 2, 3, 17, 21, 23, 24 ve 25 nu
maralı pozisyonlar hariç) diyor. 2 numaralı tablo
nun 1 numaralı pozisyonu kuyumcular, 2 numaralı 
pozisyonu sarraflar, 3 numaralı pozisyonu mücev
haratçılar. Karşısında da; (Meşkûk altın ve yalnız al
tından yapılmış bilezikler hariç) deniyor. Yani, bu 
teklife kadar nüfusu ne olursa olsun, her yerde 
bulunan kuyumcunun sattığı, sadece altından ma
mul bilezik ve meşkûk altınlar İşletme Vergisi dışın
dadır. Bunun haricinde nüfusu nerede olursa ol
sun kuyumcu dükkânı, şimdiye kadar İşletme Ver
gisine tabi idi. Bizim yaptığımız değişiklik de bu es
ki sisteme dönmekten ibarettir. Millet Meclisinin 

759 — 



C. Senatosu B : 84 1 . 7 . 1976 O : 1 

tamamen muaf haline getiren kararını değiştiren bir 
sistem getirmiş olduk ve bu suretle kuyumcular ne
rede olursa olsunlar yine sadece meşkûk altın, altın
dan bilezik ve alyanslar hanç, sattıkları bütün mal
lardan işletme Vergisi ödeyeceklerdir. Teklifimiz doğ
rudur. 

Aız ederim efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan bir teklifim olacak, 5 dakika bekleyin. 
BAŞKAN — 2 nci madde ile ilgili Sayın Süley

man Ergin tarafından da verilmiş... 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Onu geri 

alıyor, yeni önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Bunu alıyor, yeni önerge mi veri
yorsunuz efendim?... 

SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi söz isteyen başka 
sayın üye yoksa, önergelere gelelim. Önergeleri ayrı 
mütalâa edeceğiz. Söz isteyen üyeleri rica ediyo
rum. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Değerli 

arkadaşlarım; 
Çok kısa olarak bir noktayı açıklığa kavuştur

mak üzere tekrar söz almış bulunuyorum. 

Biraz önce Sayın Komisyon Başkanının verdik
leri izahatla aslında konu sanıyorum ki, sağlıklı bir 
çözüme ulaşmış bulunuyor. Arada şöyle bir fark ol
duğunu gözönünde bulundurmamız öyle sanıyo
rum ki, yeni düzenlemede yardımcı olacaktır. 

İşletme Vergisinde istisnalar, eski şekliyle yü
rürlükteki Kanuna göre hem emtia için, hem de iş
letme için düşünülmüştür. Nüfus kaydına göre son 
sayımdaki nüfusu 30 binden aşağı olan iskân nokta
larında satılacak bazı maddeler vergiden istisna 
edildiği gibi, bazı işletmeler de yine vergiden istisna 
edilmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi metni bu esasa göre hazırlanmış 
tır. Oysa, Bütçe ve Plan Komisyonunda yapılan ça 
lışmalarda bence haklı olarak bu hal tarzı bir tara 
fa bırakılarak, yalnız istisna hükmü işletmeler için 
öngörülmüştür; yani yeni şekle göre nüfusu 30 bin
den az olan yerlerdeki işletmeler vergiden istisna edil
miş olacaklardır. Emtia için, emtia dolayısiyle yapı
lan harcamalarda ayrıca bir vergi istisnası öngörül
memiştir. Böyle olduğuna göre, elimizdeki metin

de yer alacak 2 nci maddenin Millet Meclisinin ka
bul ettiği 2 nci maddeden farklı olması gerekirdi. 
Öyle sanıyorum ki, bir maddî hata eseri olarak ve 
belki de bu fark gözönünde tutulmadığı için, Mil
let Meclisi metninin aynen kabul edildiği burada 
yazılmış bulunmaktadır. Biz Millet Meclisi metnin
deki (a)'yı. (A) olarak değiştirip, Bütçe ve Plan Ko
misyonunun Senatoya getirdiği metin olarak kabul 
ettiğimiz takdirde mesele halledilmiş olacaktır. 

Bunu açıklamak istedim, teşekkür ederim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Komisyonda gözümüzden kaçmış, tabloyu de

ğiştirdiğimiz halde, sıraya soktuğumuz halde, 2 nci 
maddeyi Millet Meclisinin metni diye kabul etmişiz. 
Şimdi, biz onu şurada, şu şekilde değiştirebiliriz, 
zaman geçmiş değil. 

Şiımdiki metni; yani «Millet Meclisi metninin 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» şeklinde di
yeceğimize, bizim kendi metnimizi, yani 2 nci mad
deyi (A) olarak düzeltirsek ki, bunun için bir öner
ge takdim ettim, iltifat edildiği takdirde bu kökün
den halledilmiş olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, 2 nci maddeyle ilgili söz 

isteyen başka sayın üye var mı efendim7... Yok. 
Bu konuda verilmiş 2 tane değişiklik önergesi 

vardır, sunuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
607 Sıra Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Yozgat 
Süleyman E. Ergin 

«Nüfusu ne olursa olsun, II numaralı tablonun 
tamamı İşletme Vergisine tabidir.» 

Başkanlığa 
Görüşülen kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Madde 12. — Son nüfus sayımına göre beledi
ye içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faa
liyet gösteren mükelleflerden bu Kanuna ekli 2 nu
maralı tablonun (A) bendinde yer alan işletmeler 
İşletme Vergisinden muaftır. 

760 — 



C. Senatosu B : 84 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Tunçkaııat'm öner- I 
gesiyle Sayın Komisyon birleşiyorlar. I 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Söz isti
yorum. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; I 
Kısaca önergemi izah etmek istiyorum. I 

Bu 2 numaralı tablonun (a) ile gösterilen ben- I 
dindeki hususlara dikkat edecek oluisak, tamamı I 
içkili gazino, kokteyl salonu, bar, diskotek, pavyon I 
vesaire... Bunların İşletme Vergisinden muaf olması, I 
kanaatimce nüfusu 30 OOO'in altındaki, nispeten maz- I 
but yerlerde, bu gibi diskoteklerin, pavyonların açı- I 
larak ahlâkın orada da fazlasıyle bozulmasına se- I 
bep olacaktır. Bu, bu gibi yerlere sıçrayacak ve I 
buralarda işletme vergisi alınmayacağı için, bura- I 
larda da ahlâkın bozulmasını belki de teşvik edici I 
mahiyette olacaktır. I 

Bu bakımdan önergemi hazırlamış bulunmakta- I 
yım. Tasvibinize sunar, teşekkürlerimi arz ederim. I 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Süleyman Ergin'in önergesi aleyhine söz I 

isteyen sayın üye var mı?.. Yok. I 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

Sayın Ergin'in önergesine katılmıyoruz. Şundan I 
dolayı; İşletme Vergisinde görüşmekte olduğumuz I 
vergi cetveli, 2 numaralı cetveldir. Sayın Ergin'in I 
iddia ettikleri şekilde; içkili gazinolar, çalgılı gazi- I 
nolar, sauna işletenler, bar işletenler, diskotek işle
tenler vergiden muaf olacaktır şeklinde bir keyfi- I 
yet mevzubahis değildir. İşletme Vergisi Kanununa 
bağlı 1 sayılı cetvele göre, Sayın Ergin arkadaşımı- I 
zın kürsüde de ifade ettiği ve biraz önce tadat etti- I 
ğim işletmeler, götünü usulde vergiye tabidirler. 1 sa- I 
yılı cetvelde herhangi bir değişiklik vaki olmadığı- I 
na göre, bu çeşit işletmelerin vergi dışı kalması da I 
bahis konusu değildir. I 

Bu itibarla önergeye katılmıyoruz, arz ediyo- I 
rum. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... 

GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ AYKON DO
ĞAN — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

(A. P. sıralarından «Biz anlamadık bunu» sesle
ri.) 

BAŞKAN — Bendeniz anladığım kadarıyle arz 
edeyim efendim. I 
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Sayın Komisyon Başkanı buyuruyorlar ki, «Sa
yın Ergin'in bahsetmiş oldukları müesseseleri (1) nu
maralı tabloda tadat edilmiştir ve bugün bir değişik
liğe tabi değildirler. Bugün bizim müzakere ettiğimiz 
tablo, mezkûr Kanunun (II) numaralı tablosudur. 
Öteki bahsetmiş oldukları müesseseler (1) numaralı 
tablo ile gider vergisine tabi olduklarına göre ve 
(I) numaralı tablo da değiştirilmediğine göre, (II) 
numaralı tablo değiştiğine göre, bu müesseselerin 
muaf tutulması diye bir şey söz konusu değildir.» 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, (I) numaralı tabloda var, (II) numaralı 
tabloda yok; ama (II) numaralı tablo elimizde. (II) 
numaralı tablonun (a) bendinde, «sauna işletenler, iç
kili ve çalgılı lokanta işletenler, çalgılı meyhane işle
tenler, çalgılı birahane işletenler...» deniyor. Yani, 
(II) numaralı cetvelin (a) bendinde bunlar var. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Sayın Ko
misyon?.... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz (I) numaralı tabloyu okuyacağım efendim, 
halen msr'i olan (I) numaralı tabloyu okuyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, sayın üyeler diyorlar 
ki, «Her ne kadar" (I) numaralı tablo değiştirilmiyor 
ise de 12 nci maddede, (a) bendindekilerini gider ver
gisinden muaf tutunca, bu müesseseler de (a) bendin
de her ne kadar karşılarında yüzde olarak vergi nis
petleri de gösterilmiş ise de, bunların muaf olduğu; 
yeni getirmiş olduğumuz 12 nci madde ile muaf tu
tuldukları bildirildiğine göre, (I) numaralı tablonun 
değiştirilip değiştirilmemesinin müessiriyeti yoktur 
olayda.» 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bir hu
susu tekrar arz etmek istiyorum. 

Ne muafiyetlerde, ne vergilendirmelerde bir de-
ğ'şiklik vaki değil. Değerli arkadaşlarıma bir hususu 
tekrar arz etmek istiyorum. Bugüne kadar yapılan 
tatbikatta bir değişiklik vaki değil. (I) numaralı tab
lo ile okuyorum, elimde; 

«1. — Lokantalar, içkili (üçüncü sınıf içkili lokan
talar hariç), azamı vergi haddi 150 C00 lira. Çalgılı 
150 000 lira. 

2. — Meyhaneler, çalgısız 150 000 lira. 
3. — Bahçe işletenler, içkili 150 0CO, çalgılı 150 0CO. 
Güzellik enstitüleri ve salonları 150 000. 
Bezik salonları ve benzeri yerleri işletenler 10 000 

ilâ 100 000. 
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Bilardo, piyano, masa futbolu benzeri yerleri iş
letenler 10 000 ilâ 120 000. 

Gazinolar, içkili 15 ilâ 175 CCC, çalgılı 15 000 ilâ 
150 000. 

Bilumum klüpler ve lokaller (spor klüplerinin isti
rahat mahalleri hariç.)» 

(II) numaralı cetvel, Sayın Ergin arkadaşımın ta
dat ettiği yerleri götürü usulde vergilendirmeyi öngö
rüyor. (I) numaralı cetvelde herhangi b ;r değişikb'k 
yapılmadığına göre, bu müesseselerin vergi dışında 
bırakıldığını iddia etmek mümkün değildir. 

Keza, (II) numaralı cetvelde de bugün tatbik edi
len sisteme göre, Sayın Ergin arkadaşımın bahsettiği 
çalgılı gazino ve benzeri yerler, götürü usulde ver
gilendirildikten için bugün de c/r 10 veya c/c 15 nis
petinde vergilendirmeden muaf bulunuyorlar. Bugün
kü tatbikat bu. Bunda herhangi bir değişiklik de ya
pılmış değildir. Herhangi bir müessesenin vergi dı
şında bırakılması, ahlâkın bozulması gibi bir düşünce 
de varit olamaz. 

Bu itibarla Sayın Başkan, arz ederim. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Müasade 

eder misiniz Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Sayın Ergin, müzakere usullerine 
sadık kalacağız efendim. Siz önergenizi verdiniz, ko
nuştunuz, aleyhine söz isteyen olup olmadığını sor
dum. k:mse söz istemedi. Komisyon, sizin önergeni
ze «katılmadığını» gerekçeleriyle açıklandı. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, sorum var efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Efendim, 
götürü vergiye tabi olan müesseselerden işletme ver
gisi alınmaz diye bir kaide var mı?... 

Benim önergem, nüfus kaydının kaldırılmasıyle 
ilgilidir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oylayın 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylayacağız efendim. Arkadaşları
mız, som sormalarına müsaade edilmesini istediler. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Sayın Hükümetten veya Sayın Komisyon
dan soruyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen de 
Komisyon üyesisin. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efen
dim, aydınlatmaya varmak için soruyorum. 

Efendim, (a) listesinde... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim. 

Komisyon üyesi nasıl soru sorar Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, komisyonlarda oylamaya 

katılan... 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Ege bir 

şey söylüyor efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tanyeri, bir şey mi buyur

dunuz efendim? 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Ege. 

«komisyon üyesi soru soramaz» diyor da... 
BAŞKAN — Sayın Ege'nin hatırlattıkları, ko

misyonlardaki müzakere ve verdikleri oyların netice
lerine göre üyelerin Genel Kuruldaki tutumlarıyle 
ilgili efendim. 

ALİ CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Bana 
izin verir misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkun. 

ALİ CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Efen
dim, (II) numaralı tabloda bahsi geçen çalgılı mey
hane, çalgılı birahane vesaire gibi yerlerin burada 
yüzds nispetleri var. Ancak, bunlar 2 nci maddeyle 
değiştirilen 12 nci maddede, nüfusu 30 000'den aşa
ğı olunca muaf olacaklar. Halbuki, Komisyon Baş
kanı, «(I) numaralı cetvelde bunlar götürü usule ta
bi olduğundan, onlar vergilenidirilecaktir.» buyurdu
lar. Halbuki, bu 2 nci maddede «muaftır» diyor. 
Muaf olunca, (1) numaralı cetvelde nasıl bunlar mu
af olacaklar? Tereddüdüm var; muaf olunca, desey
di ki yüzdelerden muaftır, o zaman anlardım. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, kirrrn 
muaf olacağı yazılı efendim burada. 

12 nci maddeyi tekrar tekrar okuyorum. Sayın 
Coşkun bir kere daha okusunlar; «Son nüfus sayı
mına göre Belediye içi nüfusu 30 C00 ve daha aşa
ğı olan yerlerde faaliyet gösteren mükellefler işletme 
vergisinden muaftır. 

«... bu Kanuna ekli (II) numaralı tablodaki...» 
diye devam ediyor ve (II) numaralı tablodakilerin 
muafiyetinden bahsediyor. (I) numaralı tabloda mua
fiyet diye bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Köker, biraz evvel de arz et
tim; anlaşmazlık şuradan çıkıyor : 

Arkadaşlarımız; «(]) numaralı tabloda siz «muaf
tır» diyorsunuz. (II) numaralı tabloda muafiyeti 30 
binden aşağı olan yerlere irca ediyorsunuz. Yani, an-
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cak 30 binden aşağı olanlar muaftır manası çıkıyor. 
İkisini nasıl telif ediyorsunuz?...» diyorlar. 

Sayın Hükümet Sözcüsü buyurun efendim. 
GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ AYKON DO

ĞAN — Sayın Başkan, işletme vergisi uygulamasın
da memleketin durumu da dikkate alınarak, hizmet 
işletmeleri iki ayrı tabloda düzenlenmiştir. İki ayrı 
tabloda düzenlenirken 30 binden aşağı mahallerde, 
büyük ilçelerde ve belediye bulunan mahallerde bu
lunabilen hizmet işletmeleri (Ki, bunlar (I) numaralı 
tabloda sayılmıştır.) Bunlar sayılırken küçük belediye 
dahilinde bulunabilen kahveler (I) numaralı tabloya 
dahil edilmemiştir. Ayrıca, birtakım lokantalar da 
dahil edilmemiştir. 

(I) numaralı tabloda yazılı olan işletmeler, ister 
30 binden yukarı mahallerde bulunsun, ister 30 bin
den aşağı mahallerde bulunsun, bunlar vergiye tabi
dir. 

Demek oluyor ki, burada bir vergi muafiyeti ve 
30 binden daha aşağı olan yerlerde meselâ; meyha
nelerin vergi muafiyeti yolu ile teşviki söz konusu 
olmamaktadır. 

(II) numaralı tabloda şöyle bir teknik ayırım ya
pılmıştır : Bunlar genellikle 30 binden hatta daha 
büyük şehirlerde bulunabilen hizmet işletmeleridir. 
Bu (II) numaralı tablodaki h;zmet işletmeleri de 
vergiye tabi tutulduğu zaman, bilhassa turizm ile il
gili olarak küçük belediyelerde ve 30 binden aşağı 
yerlerde bu işletmeler kurulduğu taktirde, meselâ; 
bir lokantayı vergiye tabi tutma durumu doğmakta
dır. Bu ayırım daha çok 30 binden küçük yerlerdeki 
memleketin gelişimi dikkate alınaraktan. orada bir
takım hizmet işletmelerini; ama ahlâkın tahrip edil
memesi de dikkate alınarak vergi muafiyeti getiril
miştir. 

Diğer bir husus da şudur Sayın Başkan : 

(I) numaralı tabloda olan işletmeler, daha çok 
nüfusu 30 000'den aşağı yerlerde bulunduğu ve bu
ralarda defter tutma, vesika tanzim etme durumu 
güç olduğu için, bunları da götürü usulde vergilen
dirme imkânı verilmiştir. Bu ayırımın ikinci bir se
bebi de budur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bunu getirmeni

zin nedeni nedir?... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Müsaade eder 

misiniz Sayın Başkan?... 

j BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

burada 2 tane cetvelden bahsediyorlar; (I) numaralı 
cetveldekiler götürü usulde vergiye tabi oluyorlar. 
(II) numaralı cetveldekiler de, hizalarında anlaşılan 
yüzde nispetlerinde muaf oluyorlar. Peki, nüfusu 30 
binden aşağı olanlar hizalarındaki yüzde nispetlerin
de muaftır da, götürü vergiye mi tabidirler? Onu an
layamıyorum. (I) numaralı cetvel ile (II) numaralı 
cetveli birbirine karıştırmaya mana yok. 

(II) numaralı cetvelde (A) işaretli tablosunda 11 
tane pozisyon var. Bunların hizalarında 15, 15, 30, 
25, 10 konulmuş, anlaşılıyor. Nüfusu 30 binden yukarı 
olan belediyeler bu ölçüde vergiye tabidirler. 30 bin
den aşağı olan yerlerden hiç vergi alınmıyor. Bu şe
kilde mi anlamamız lâzım? 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O zaman tama-

mıyle yanlış oluyor konu. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi konu Sayın Ergin'in 

önergesidir. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hükümetten so

ralım; İstanbul yolu üzerindeki Koru - Motel işletme 
vergisine dahil midir, değil midir?... 

GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ AYKON DO
ĞAN — Efendim, vergiye tabidir. Çünkü, (I) numa
ralı tabloda bu, istediği taktirde götürü, istediği tak
tirde 10 numaralı pozisyondaki hüküm gereği bunlar 
belediye hudutları dışındaki otel, motel, mokamplar 
pozisyonu itibariyle vergiye tabidirler. 

Niçin bunlar (I) numaralı tabloya alınmıştır?.. Bu 
otellerdeki vesika düzeni ve bunları Hükümetin, Ma
liyenin kontrolü de dikkate alınarak, götürülükle 
maktu bir vergi almayı Bakanlık tercih etmiştir. Bun
dan doğan bir ihtiyaçtır. 

BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılmadığı
nı beyan etti. 

Sayın Ergin'in önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Önergeyi kabul edenler.. 

Tekrar ediyorum efendim, Sayın Ergin'in «Nüfu
su ne olursa olsun, (II) numaralı tablonun tamamı 
işletme vergisine tabidir.» şeklindeki önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Oylamada yan
lışlık var Sayın Başkan, itiraz ediyorum. Yeniden 
oylayın. 

BAŞKAN — Efenfim, yeniden oylayalım. Kesin 
farkla önerge reddedilmiştir, fakat itiraz vardır, ye
niden oyluyorum. 
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Saym Ergin'in önergesini kabul edenler lütfen aya
ğa kalkmak suretiyle oylarını işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Efendim, şu anda aynı mahiyette iki önerge var
dır. Her ikisi de 2 nci maddenin Komisyona iade edil
mesini öngörmektedir. Önergeleri bilgilerinize sunu
yorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 2 nci madde

sinin yeniden düzenlemek üzere Komisyona geri gön
derilmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğlu 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, de
ğiştirge önergesi var mı ki. Komisyona iade edilecek
tir?... 

BAŞKAN — Var efendim. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — O reddedildi efen

dim. 
BAŞKAN — Vardı efendim, biraz evvel okun

du. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — O reddedildi Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, bir tane daha var Saym 

Küçük. Biraz evvel iki önerge okundu, müsaade bu
yurun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Üzerinde tereddüt taşıması ve anlaşılmaya ibnam 

getirdiği için. konuşulan konunun Komisyona iade
sini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Reşat Oğuz 

BAŞKAN — Bu iki önerge aynı mahiyettedir. 
Komisyon katılıyor mu efendim?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 
GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ AYKON DO

ĞAN — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oylama
ya geçiniz Sayın Başkan. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, bu tutumunuz usule aykırıdır. 
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BAŞKAN — Olabilir efendim, çok özür dilerim. 
Siz de bizim durumumuzu takdir buyurunuz. 

Buyurun Saym Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Değerli arkadaş
larım, 

Komisyonda bu konular görüşüldü. Ben de Ko
misyonun üyesiyim; fakat böyle bir çelişkili durum
la böyle bir anlaşılmaz durumla ben şahsen Komis
yon üyesi olarak, Komisyonda karşılaşmadım. 

Bir yerde (I) numaralı düzenlemeden söz edi
yorlar, «(I) numaralı cetvelde nerelerden vergi alına
cağı açıkça yazılmış ve bir düzenleme yapılmıştır.» 
diyorlar. Gel gör ki, (II) numaralı bir cetvelde de, 
(I) numaralı düzenlemede ismi geçen bazı yerler ay
nı şekilde yazılmış ve bir nüfus kaydına da bağlanarak 
bunlar vergilendirmeden muaftır denmiş. Böylece, 
(II) numaralı düzenlemede, (I) numaralı düzenleme
de isminden söz edilen yerler muaf olduktan sonra. 
(1) numaralı cetveli aynı yere nasıl uygularsınız?... 
Kaldı ki, bizim içkili yerler, bu şekildeki eğlence yer
lerimiz, özellikle şehirlerin dışında ve sakin mahal
lerde, yol güzergâhlarında bu iş için açılmıştır, bu 
işin ticareti yapılmaktadır. Biz, bunları vergilendir
meden nasıl muaf tutabiliriz? (I) numaralı düzenle
me ile (II) numaralı düzenleme içerisindeki çelişkiyi, 
ileride doğacak hataları ya da vergilendirmeden kaça
mak yollarını sayın senatörlerin çoğunluğu burada an
layamamaktadır ve haklıdırlar. Benim anladığım ka-
danyle ve şurada yapılan tartışmalardan da anlıyo
rum ki, Hükümet üyesi de. Hükümet adına oturanlar 
da, Komisyon da anlayamamaktadır. 

Bunun için, bu konunun açıklığa kavuşturulması 
ve üzerinde biraz daha düşünülmesi için Komisyona 
iade edilmesinde fevkalâde isabet vardır. 

Bunu arz etmek için söz aldım efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan müsaa
de eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Komisyon olarak, Hü
kümetin en büyük kanadını teşkil eden Adalet Par
tisi Sayın Grup Başkanının arzusu istikâmetinde ta
sarıyı Komisyona geri istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın üyeler.. 
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İSKENDER GENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, ne hiçim laf? Benim Komisyona iade edilmesi 
için bir teklifim yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Komis
yon, 2 nci madde ile ilgi!i olmak üzere teklifi geri 
aldığını bildirmiştir. Sayın Tunçkanat tarafından ve
rilen değişiklik önergesiyle birlikte teklif Komisyona 

/. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Selahaddin Babüroğl'nun, kara, deniz ve 
hava harp okullarındaki öğretim görevlilerine dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ferid Me-
len'in yazılı cevabı. (7/562) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara 
olunmasını arz ederim. 

C. H. P. Senatörü 
Selahaddin Babüroğlu 

1. — Kara, Deniz ve Hava Harp okullarında, su
bay ve emekli subaylar dışında kaç Prof., kaç Do
çent, kaç sivil öğretmen görevlisi vardır? 

2. — Bunlar hangi dersleri okutmaktadırlar? 
Bunların görev yerleri nerelerdir? Ve meslekleri ne
dir? 

3. — Bunlardan, eylemli politikada olanlar var
sa hangi siyasî partiye kayıtlıdırlar? 

4. — Bunlardan Dernek Birlik ve başka adda ör
gütlere üye olanlar var mıdır? Çeşitli örgütlerde Baş
kan olanlar ve yönetim kurullarında üye olanlar var
sa kimlerdir? 

5. — Bunlardan ücret almadan ders verenler var 
mıdır? Bunların ücret statüleri redir? 
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iade edilecek ve raporu geldiğinde görüşmeler de
vam edecektir. 

Gündemimizde başka görüşülecek konu olmadı
ğından; 6 Temmuz 1976 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere 84 ncü Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 

I * H 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 30 . 6 . 1976 
Kanun : 434/FB - 76 

Konu : Soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 4.5.1976 
tarih Kan. Md.: 8947 - 3790 - 7/562 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanınca se
çilen üyesi Selahaddin Babüroğlu'nun kara, deniz ve 
hava harp okullarındaki öğretim üyelerine ilişkin 
olup Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen önergesi aşağıda cevaplan
dırılmıştır. 

1. — a) Kara Harp Okulunda : 
22 Prof., 9 Doçent, 23 Dr., 12 Öğretim görevlisi 

olmak üzere toplan 66 öğretim üye ve görevlisi. 
b) Deniz Harp Okulunda : 
3 Prof., 1 Öğretim görevlisi olmak üzere toplam 

4 öğretim üye ve görevlisi. 
c) Hava Harp Okulunda : 
11 Prof., 10 Doçent, 9 Öğretim görevlisi olmak 

üzere toplam 30 öğretim üye ve görevlisi, mevcut 
olup bu rakamlara subay ve emekli subaylar dahil 
edilmemiştir. 

2. — Öğretim üye ve görevlilerinin Harp okulla
rında okuttukları dersler ile görev yerleri ve meslek
lerini gösterir liste ekte sunulmuştur. 

V. — SORULAR V ECEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORU VE CEVABİ 
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3. — 4. — Harp okullarında ders vermek isteyen 
öğretim üyelerinin ve görevlilerinin gizli tahkikatları 
MİT müsteşarlığı- ve Emniyet Genel Müdürlüğü ka-
nalıyle yaptırılmakta olup soruşturma neticesi müs
pet olanların teklifleri Genelkurmay Başkanlığına 
sunulmaktadır. Tasvibi alınanların Harp okullarında 
ders vermesine müsaade olunmaktadır. 

5. — Öğretim üye ve görevlileri arasında ücret 
almadan ders veren tespit edilmemiştir. Ücret statü
leri ekli cetevlde gösterilmiş olup 75 - 125 TL. Ders/ 
Saat arasında ve Bütçe Kanunları hükmü uyarınca 
ücret ödenmektedir. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 
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HARP OKULUNDA BULUNAN SİVİL ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ 

No. Unvanı Adı ve Soyadı 

I 

s 
m 

3 
4 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

A. Prof. 
Doç. Dr. 
Dr. 
Doç. Dr. 
Prof, 
Dr. 
Yrd. Prof. Dr. 
Yrd. Prof. 
Dr. 
Doç. Dr. 
Yrd. Prof. 

12 Öğ. Gör. 
13 .« 
14 .•« 
15 « 
16 Yrd. Prof. 
17 Ög. Gör. 
18 A. Prof, 
19 Yrd. Prof. 

« « 
Yrd. Prof 
Öğ. Gör; 
Yrd. Prof. 
Dr. 
Yrd. Prof. 
Dr; 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Prof. Dr. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29v 

30 
31 

Bedri Süer 
Özey Hüseyin 
îşmen Kendir 
Cengiz Yalçın 
N. Kemal Araş 
Ertuğrul Ergöç 
Erhan Yaşar 
Vural Akışık 
Başar Civelek 
Ziya Akraş 
Bülent Edir 
Niyazi Akan 
Halil Başoğlu 
Saim Ural 
Hilmi Öngül 
Kerîm Evinay 
Ahmet Keretii 
Asım Yeğinovalı 
Turhan Erdoğan 
Süleyman Demreci 
Öner Yurtsever 
Zafer Ünver 
Ahmet Ner 
Metin Gürses ., 
Nevzat Yıldırım 
Yavuz Çorapcjoğhı 
Ayhan Tan 
Orhan Morgil 
Cihan Belen 
Ahmet Yöriikoğlu 
Hüsnü Arıcı 

**m?-

Mensup olduğu Üniversite 

O.D.T.Ü, 
« 

Hctp. Üıi 
O.D.T.Ü 

Hacettepe Üni. 

Verdiği Ders 

Matematik 
Kompleks matematik 
Kompleks matematik 
Fizik 
Kimya! ; 
Kimyaı 
Davranış bilimleri 
İstatistik 
Bilgi işlem . 

« 

. * • • • 

< 
«: 
« -" ; ; ; ; 
« 

Ölçme bilgisi 
« 

Yapı malzemesi 
« 

Elektrik sistem analizi 
Elektrik sistem analizi 

« . • - . • - . •' ı • 

Elektromanyatik teori 
< 

••'«•!' 
Bilgi işlem 
Gnl. Ekonomi 

« 
•« 

• » 

Davranış bilimleri^ 

Ücret 

100 
100 
75 

100 
125 
75 
75 
75 
75 

100 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

100 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

125 



Nö. Unvanı Ad* *e Soyadı 

n iş 
$4 
35 

m 
yj 
38 
3? 
40 
41 
42 
421 
44 
45 
46 
47 
48 
# 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Dr; 
Öğ: Göra 

Dr; 
Dr. 
•Dr, 
Dr; 
Dr-
Pfiofv Dr. 
Dr. 
Dr. 
Prof Dr. 
Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Prof. Dr, 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Doç. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Doç. Dr. 
Öğ. Gör. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 

Süleyman* Türkd 
Giray Üt*s 
AbduHcadir Ateş 
Erdene! Kaynak 
Mrvfüt Çajiar 

> Tuğrul Çubukçu 
Mehmet Sağlam 
Osman Okyar 

::J|' Rifa* öösöz 
Şeyda Deligönül 
Necip Bilge 
Hicri Fişek 
Seyfuttah Et iz 
Hamide Töpçuoğlu 
Ergun Ozlbudun 
Avni Zarakoğlu 
Öner Çakar 
Zekerfya Aydın 
İhsan Tarakçıoğiu 
Naci Kjnacıoğlu 
Kaya Ttirker 
Jale Sahay 
Zeki Avrahoğlu 
Ozflcân Üttver 
Ömer Aloğlu 
Kemal Kartal 
Turgay Ergim 
Aykut Polat 
Mesut Gülmez 

Mensup olduğu Üniversite Verdiği Deft Ücre 

« 
4C 

«T 

« 
« 
« 
« 
« 
«K 

# • 

Hacettepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

« 
« 
« 
« 
« 

Fen Fakültesi 
* 

A.İT.I.A' 
« 
« 
« 
« 
« 
4 

A m m e & t 
* 
« 

Sryal BH. 

Ens. 
':at^""v 

Fak. 

« 
•-« 

Genel i le tme 
< 

Muhasebe 
tstatistik 
Türk Kamu Yönettim 
Türkiyenin Eko. ve Sos.Tj 

« 
Bilgi işlem 
Hukuk başlangıcı 

« 
'« ;^ ; 

Amme hukuku 
Anayasa 
Geni. Ekonomi 
Matematik 
Fizik 
Hukuk Başlangıcı 
Dv. fer Hukuku 
İdare hukuku 
Muhasebe %• 
İstatistik 
istatistik 
Muhasebe 
Gnl. İşletme 
Türk Kamu Yönetimi 

« 
Hukuk başlangıcı! 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

12 
7 
7 

1 » 
12 
10 
12 
12 
1-2 
10 
10 
32 
12 
10 
12 
10 
10 
7 
7 
7 
7 
7 



Unvanı Adı ve Soyadı Mensup olduğu üniversite Verdiği Ders Ucıe 

Dr. Tekin AkıllıoğlU Siyal. Bil. Fak. Hukuk başlangıcı 7 
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Dz. K. K. lığının Haziran 1976 gün ve 
Per : 1800-76 Öğr. Şb. Ks. 2 sayılı yazısı EK - 1 idir 

DZ. HARP OKULUNDA GÖREV YAPAN PROF. VE SlVİL ÖĞRETİM 
GÖREVLİLERİNİN DURUMU 

1975 - 76 Öğretim yılında 2 Profesör, 1 As. Prof. ve 1 sivil öğretim görevlisi bulunmaktadır. 
1. Prof Dr. îsmet Giritli 

2. Prof. Dr. Cumhur Ferman 

3. As. Prof. Dr. Metin Balcı 
4. Av. Orhan Nasuhioğlu 

Siyasi Bilimler — İST. Üniversitesi Hukuk Fak. Öğr. 
Üyesi. 
Muhasebe Teorileri - İST. Üniversitesi İktisat Fak. 
öğretim üyesi. 
Mîkro Ekonomi, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. 
Hukuk — Dz. Harp Okulu öğretim üyesi. Avukat, 

Prof. Dr. ismet Giritli : 

a. Dz. Harp Okulunda okuttuğu ders 
b. Mesleği 
c. Kayıtlı bulunduğu siyasi parti 
d. Üye olduğu dernek 

e. Başkanı olduğu dernek 
f. Yönetim Kurulunda üye olduğu dernek 
g. Ücret Statüsü 

Siyasi Bilimler 
Prof. öğretim üyesi. 
Yoktur. 
Mustafa Kemâl Derneği (M.K.D.) 
Sedef Adaları Derneği, 
M.K.D. Büyük Devrim Konseyi Başkanı. 
Sedef Adaları Derneği 
1 nci derece, 4 ncü kademe, üniversite öğretim üyesi. 

Prof. Dr. Cumhur Ferman 

a. Dz. Harp Okulunda okuttuğu ders 
b. Mesleği 
c. Kayıtlı bulunduğu siyasi parti 
d. Üye olduğu dernek 
e. Başkanı olduğu dernek 
f. Yönetim kurulunda üye olduğu aernek 

g. Ücret Statüsü 

Muhasebe Teorisi. 
Prof. Öğretim üyesi 
Yoktur. 
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği. 
Yoktur 
(1) Sevk ve İdare Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. 
(2) Türkiye Mühaseibe Uzmanları Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi. 
Üniversite öğretim üyesi. 1 nci derece. 4 ncü kademe. 

Dz. K. K. lığının Haziran 1976 gün ve 
Per : 1800 - 76 / Öğr. Şb. Ks. 2 Sayılı yazısı EK - 1 idir devamıdır. 

As. Prof. Dr. Metin Balcı 

a. Dz. Harp Okulunda okuttuğu ders 
b. Mesleği 
c. Kayıtlı bulunduğu siyasi parti 
d. Üye olduğu dernek 
e. Başseanı olduğu dernek 
f. Yönetim Kurulunda üye olduğu dernek 
g. Ücret Statüsü 

Mikro Ekonomi 
Öğretim üyesi. 
Yoktur. 
Üniversite Yardımlaşma Derneği. 
Üniversite Yardımlaşma Kurulu II. Başkanı. 
Yoktur. 
Mukaveleli 
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Avukat Orhan Nâsühiöğlu 

a. Dz. Harp Okulunda okuttuğu ders 
'b. Mesleği 
c. Kayıtlı bulunduğu Siyasi Parti 
d. Üye öldüğü dernek 
e. Başkanı olduğu dernek 
f. Yönetim Kürulüitda üye olduğı dernek 
g. Ücret Statüsü 

Hukuk 
Avukat (Öğretim üyesi) 
Yoktur. 
Yoktur. 
Yoktur. 
Yoktur. 
1 nci derece, 4 ncıi kademe. 

Burhanettin Seri 
Gv. Kd. Albay 

Kurmay Başkanı V. 

Hv. K. K. lığının 2 Haziran 1976 gün ve Hrk. Eğt. D. : 0530 • 241 -76/OK. sayılı yazısının Ek'idir. 

HAVA HARP OKULUNDA EK GÖREVLEDERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 

Unvanı Adı Soyadı 

Prof. Dr. 

Doç. Dr. 

Doç. Dr. 
Öğ. Görevlisi 
Doç. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Öğ. Görevlisi 
Öğ. Görevlisi 
Öğ. Görevlisi 
Doç. Dr. 
Öğ. Görevlisi 

Öğ. Görevlisi 
Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Doç. Dr. 
Öğ. Görevlisi 
Öğ. Görevlisi 
Prof. Dr. 
Doç. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 

İlhan Birkan 

Metanet Koksal 

Hülya Direy 
Suna Giritli 
Yüksel înel 
Cevdet Koçak 
Hasan Özoklav 
Cemil Erkman 
Selahattin Anık 
Öner Arıcı 
Fuat Anday 
Ali Töker 
Nusret Yükseler 
İBingül Yazlgan 
Sait Türköz 

Avni Morgül 
Ahmet Kılıçbay 
ilhan Onur 
Cudi Gürsoy 
Ferra Akpolat 
Kutlu Merih 
Zeki Erim 
Talha Dinibütün 
I. Hakkı Öz 
Ali Özgüven 

Verdiği Ders 

Lineer Cebir 
Analitik Geometri 
Diferansiel Integral 
Yüksek Analiz 
Fizik 
İngilizce 
Kimya 
Diferansiyel Denk, 
Mekanik 
Mukavemet 
imal Usulleri 
Termo Dinamik 
Elk. Devr. giriş 
Elk. Devr. giriş 
Elk. Alanlarına giriş 
Elektronik ve Devre. 
Elektronik ve Devreleri 
Laboratuvarı 

• • • \4t 

Ekonometri 
Bilgi işlem Sistemi 
Yönetim Muhasebesi 
ingilizce 
Harekât Araştırma 
Makina Elemanları 
Astronatiıc 
Termodinamik 
iktisat 

Asli görev yeri 

t. T. Ü. 

I. T. Ü. 

I. Ü. Fen Fak. 
Serbest 
Boğaziçi (2. Söm gelmedi) 
I. T. Ü. 
I. T. Ü. 
I. T. Ü. 
I. T. Ü. 
I. T. Ü. 
I. T. Ü. 
I. T. Ü. 
t. T. Ü. 
t. T. Ü. 
I. T. Ü. 

I. T. Ü. 
1. Ü. iktisat Fakültesi, 
t. T. Ü. 
İ. T. Ü. 
Boğaziçi Ü. 
I. Ü. işletme Fak. 
I. T. Ü. 
t. T. Ü. 
I. T. Ü. 
I. Ü. iktisat Fak. 
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Hv. K. K. lığının 2 Hairan 1976 gün ve Hrk. Eğit. D. : 0530 - 241 - 76 / OK. sayılı yazısının Ek'idir. 

BİRİNCİ SÖMESTR DERSİ OLUFrA İKİNCİ SÖMESTR DERSİ OLMAYAN 
ÖĞRETİM ÜYELERİ 

Unvanı Adı Soyadı Verdiği Ders 

Öğ. Görevlisi 
Prof. Dr, 

Prof. Dr. 
Prof. Dr, 
Doç. Dr. 

Mahmut Hortaçsu 
Fahri Terzioğlu 

Abdi Dalfes 
İsmet Giritli 
Oğuz Borat 

Modern Fizik 
Mukavemet ve Uçak 
Statiği 
Elektroteknik 
İdare Hukuku 
Astronatik 

Asli görev yeri 

Boğaziçi Ü. 

1. T. Ü. 
1. T. Ü. 
1. Ü. Hukuk Fak. 
1. T. Ü. 

Muzaffer Karaduman 
Hv. Öğ. Brib. 
Eğitim Subayı 

NOT : 
Hava Harp Okulunda ek görevle ders verdirilen öğterim üyelerinin gizli soruşturmaları, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığı kanalıyle yaptırılmaktadır. 
Soruşturma neticesi müspet olanların teklifi Genelkurmay Bşk.hğı tasvibine sunulmaktadır.. 

»mmm 
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65 yaşım doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına ayhk bağlanması hakkmda kanun ta
sarısına verilen oyların sonucu (S. Sayısı : 604) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuııer 
ivefe-t Aksoyoğlu 
MUCİÜ A t.» İri. 

Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhaıtfcin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökıer 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Re«ai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 184 
Oy ver< snler : 146 

Kabul edenler : 145 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 1! 

Oya katılmayanlar : 38 
Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

İskender Cenap Ege 1 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğhı 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
I. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmarstürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtlfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Peyyat 
Fikret Gündoğan! 
Ali Oğuz 

Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 

Adnan Karafküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğİu 
Sami Tıunan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat. 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 
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MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Kanaoamatıoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Turuakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Mmteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhaddin Acar 

TABİİ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 

Hayrı Öner 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çehfc 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduîgani Demirkol 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

(Çekinser) 

SAMSUN 
Balhri Cömert 

[Oya kahlmaymûar] 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi ıSoydan 

KARS 
Siiorı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu (İz.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
ismail İlhan 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilcı 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
öilhat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üço'k 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

1 . 7 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 

kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/398; C. Sena
tosu : 1/444) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 9 . 9 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin sorun
larını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/36) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî 
hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde has
taların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenme
sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/272; C. Senatosu : 1/440) (S. Sayısı : 606) (Da
ğıtma tarihi : 17.6.1976) (Bitiş tarihi : 7 .8 .1976) 

2. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/119; C. Senatosu : 2/107) (S. Sayısı : 607) 
(Dağıtma tarihi : 21.6.1976) (Bitiş tarihi : 9.9.1976) 

....>.. >m< . . . < . . . . 





Topiant.: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 606 

15 . 12 . 1934 Tarih ve 2615 Sayılı Askerî Hastaneler ile Hastane 
Gibi Kullanılacak Revirlerde Hastaların Beslenme ve Bakımları 
Hakkındaki Kanunun 2 nçi Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanlık Tezkeresi ile Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Komis

yonları Raporları (M. Meclisi : 1 272; C. Senatosu : 1/440) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 285) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği • 7 . 5 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2075 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 5 . 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 Sayılı Askerî Hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde hastaların bes
lenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenmesine ilişkin ka^ 
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 18.3. 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 29.4; 
6 . 5 . 1976 tarihli 95 ve 98 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 285). 

Sosyal İşler Komisyonu Tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu f 25 . 5 . 1976 

Esas No. ; 1/440 
Sıra No. ; 2 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

7 . 5 . 1976 tarihinde (15) gün süre ile Komisyonumuza havale buyurulan Millet Meclisinin 6 . 5 . 1976 
tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 Sayı
lı Askerî Hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenmesine ilişkin kanun tasarısını görüşmek üzere 
13 . 5 . 1976 günü saat 16.00'da, 18 . 5 . 1976 günü saat 16.00'da ve 25 . 5 . 1976 günü saat 16.00'da Ko< 
misyonumuz Başkanlık Divanı çağında bulunmuş fakat her üç birleşimde de ekseriyet temin edilememiştir. 
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Bu nedenle mezkûr tasarı süresi içinde görüşülememiştir. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 36 ncı mad
desi ve havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunu
lur. 

Talât Doğan 
Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanvekili 

Millî Savunma Komisyonunun Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 
Karar No. : 8 

Esas No. : 11440 

. 6 . 1976 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 Mayıs 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyu ile kabul edi
len (15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî Hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde hastaların 
beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına «E» bendi eklenmesine ilişkin 
kanun tasarısı), Komisyonumuzun 8 . 6 . 1976 salı günü, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakan
lığı temsilcilerinin iştirakiyle yaptığı toplantıda incelenmiştir. 

Askerî Hastane ve hastane gibi kullanılan revirlerde yatırılarak tedavi edilen süt çocuklarının, tabipçe lü
zum gösterilen hallerde annelerinin de refakatçi olarak yatabilmesini ve annelerin iaşesinde uğranılan güçlük
lerin giderilmesini sağlamak için, tedavi eden tabibin lüzum göstereceği gıda rejimine göre Devletçe beslen
mesini öngören kanun tasarısının gerekçesi, tümü ve maddeleri, Komisyonumuzca, Millet Meclisinden geldi
ği gibi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının, havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmesine müsaadeleri saygıyle arz olu* 
nur. 

Başkan 
Nevşehir 

İbrahim Şevki Atasağun 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Ü. 
Muhsin Bat ur 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 
Cihat Alpan 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Uye 
Elâzığ 

Hasan İldan 

Üye 
Kayseri 

îh rahim Kirazoğlu 

Uye 
İzmir 

Orhan Kor 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Köseoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İçel 

Talip Özdolay 

Üye 
Malatya 

Hamdi Özer 
Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S^ Sayısı : 606) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Karar No. : 30 
Esas No. : 1/440 

15 . 6 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 Mayıs 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 15 Aralık 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî Hastaneler ile Hastane gibi kullanılacak revirlerde hastaların 
beslenme ve bakımları ha'kkmda'ki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenmesine ilişkin 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Mayıs 1976 tarihli ve 2075 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 15 Hazüran 1976 tarihli Birleşiminde Millî Savunma ve 
Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

T. - Tasarı, 15 Aralık 1934 tarihli ve 2615 sayılı Askerî Hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revir-: 
lerde hastaların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasına (E) bendi ek
lenmesi suretiyle, bu gibi yerlere yatırılarak tedavi edilecek, süt çocuklarının, tabipçe lüzum gösterilen haller
de annelerinin de refakatçi olarak yatabilmesini ve tedavi eden tabibin lüzum göstereceği gıda rejimine göre 
beslenmesini öngörmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine göre, tedavi görmekte olan süt çocuğunun yanı sıra refa
katçi kalan annenin refakatçi bulunduğu sürece beslenmesi mümkün olmamaktadır. 

Ayrıca tabildotun bulunmaması ve dışarıdan da yemek tedarikinin mümkün olmaması hallerinde anne
nin beslen memesi sonucu doğacak mahzurları gidermek amacıyle getirilen değişikliği kapsayan işbu kanun tefc-< 
lifini olumlu bulan Komisyonumuz benimsemiştir. 

II. - Millet Meclisi metnin 1, 2, ve 3 nçü 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 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kahraman Maraş 
Adnan Karakucak 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
t Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
Hasan Güven 

Cumhuriyet Senatosu (Sş Sayısı : 606) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

15 . 12 . 1934 Tarih ve 2615 Sa
yılı Askerî Hastaneler İle Hastane 
Gibi Kullanılacak Revirlerde Has
taların Beslenme ve Bakımları 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Mad
desinin Birinci Fıkrasına (E) 

Bendi Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2615 Saydı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi 
kullanılacak revirlerde hastaiaruı 
beslenme ve bakımları hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesinin 1 
nci fıkrasına aşağıdaki (E) bendi 
eklenmiştir. 

E) Yatırılarak tedavi edilen 
süt çocuklarımı!, tabipçe lüzum 
gösteriien hallerde anneleri de re
fakatçi olarak yatabilir ve tedavi 
eden tabibin lüzum göstereceği 
gıda rejimine göre beslenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu 
Millî Savunma Bakam yürütür, 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

15 . 12 . 1934 Tarih ve 2615 Sa
yılı Askerî Hastaneler ile Hastane 
Gibi Kullanılacak Revirlerde Has
taların Beslenme ve Bakımları 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Mad
desinin Birinci Fıkrasına (E} 

Bendi Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mület Meclisi 
Metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

75 . 12 . 1934 Tarih ve 2615 Sa
yılı Askerî Hastaneler İle Hastane 
Gibi Kullanılacak Revirlerde Has
taların Beslenme ve Bakımları 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Mad
desinin Birinci Fıkrasına (E) 

Bendi Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi
nin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

*>»<* 

Cumhuriyet Senatosu <S. Sayısı : 606) 



Toplantı y,h 15 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 607 

2 9 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 Sayılı Finansman Kanununa Ekli 
İşletme Vergisi ile İlgili II Numaralı Tabloda ve Aynı Kanunun 
12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
finin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /119; 

C. Senatosu : 2/107) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 225'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği ' 9 . 6 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 486 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 6 . 1976 tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 29.7.1970 
günüü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili II numaralı tabloda ve aynı Ka
nunun 12 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 1 . 3 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29.4; 3 , 8 . 6 . 1976 tarihli 95. 107 ve 108 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec-
isi S. Sayısı : 225'e l nci ek) 

Bütçe ve, Pîan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 15 . 6 . 1976 

Karar No. : 31 
Esas No. : 21107 

Yüksek Başkanlığa 

MiJlet Meclisinin 8 . 6 . 1976 tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 29.7.1970 
günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili II numaralı tabloda ve aynı Kanu
nun 12 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının, 9.6.1976 
tarihli ve 486 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 10 Ha
ziran ve 15 Haziran 1976 tarihli birleşimlerinde Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tet
kik ve müzakere edildi. 

I. - Teklif, 29 Temmuz 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli İşletme .Vergisi ile ilgili 
11 numaralı tablonun, uygulamadaki aksaklıkları gidermek, günlük ihtiyaçlar arasında yer alan ve dar ge-
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lirli vatandaşı ilgilendiren maddeleri kanun kapsamı dışında bırakmak suretiyle vatandaşı bu mükellefiyet
ten kurtarmak, aynı malın parça ve bütünü arasındaki ayrıcalı uygulamaya son vermek, el halı dokuma
cılığını ve bu yolda geçimini sağlayan yüz binlerce aileyi korumak, belediye sınırları içi nüfusu 30 000'den 
aşağı olan yerlerdeki İşletme Vergisinden muaf tutulma sonucu, büyük şehirlerden anılan yerlere kanuna 
karşı hile olarak yapılan satış aktarmalarını önlemek amacı ile, adı geçen Kanunun II numaralı tablosun
da birbirleriyle hiçbir benzerliği bulunmayan işletmeci veya işletme çeşitleri ile bazı malzeme türlerinin 
a) İşletme, b) Emtia diye belirli bir gruplamaya tabi tutulmasını, ve bu değişikliğe paralel olarak aynı 
Kanunun 12 nci maddesini de, belediye içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet gösteren mü
kelleflerden II numaralı tablonun (a) bendinde yer alan işletmelerin, İşletme Vergisinden muaf tutmayı ön
görmektedir. 

Komisyonumuz da, Finansman Kanununun uygulamadaki aksaklıklarını giderici ve memleket gerçeklerine 
uygun değişiklikleri getirici mahiyetini gözeterek, adı geçen teklifi benimsemiştir. 

11. - Millet Meclisi metninin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, teklifin 1 nci maddesi kapsamında bulunan İT numaralı tabloyu tetkik ve müzakereleri 

sonunda değiştirerek kabul etmiştir. 
II numaralı tablonun (a) bendinde yer alan emtia grupunda sayılan kuyumcular, sarraflar ve mücev-

heratçılar grupu sattıkları emtia gözönünde bulundurulmak suretiyle (b) bendi kapsamına dahil edilmiştir. 
(b) bendinde yer alan, emtia grupunda say,lan kuyumcu ve sarraf eşyası içinde yer alan, örf ve âdetle

rimiz dolayısı ile İşletme Vergisinden muaf 'utulan meşkûk altın ve yalnız altından yapılmış bileziklerin 
yanı sıra aynı nedenlerle yalnız altından yapılmış yüzükler de dahil edilmiştir. 

İşletme Vergisine tabi tutulan parfümeri grupundan, kolonya ile birlikte günlüK ihtiyaçlar arasına ka
rışan krem, şampuan ve aseton da çıkartılmıştır. 

Her çeşit mobilya içinde koltuk da sayılacağından, bu ibare bent metninden çıkartılmış ve günümüzde 
kullanımı artan madenî mobilya da mobilya kapsamına dahil edilmiştir. 

Ülkenin tarıma yönelik bulunan ve aletli tarımı teşvik bakımından traktör lastikleri, parça ve malzeme
leri ile iş sahasında büyük ihtiyaç duyulan birtakım iş makinelerinin işçiler tarafından yurda getirilmesini 
sağlamak amacı ile bunların lâstik, yedek parça ve malzemeleri de İşletme Vergisi dışında tutulmuştur. 

Sıhhî tesisat grupu içinde kalorifer ve asansör tesisatı ve malzemesi ile kalorifer kazan ve radyatörleri 
birlikte düşünüleceği gözönünde bulundurularak dah'l edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1 nci madde kapsamındaki II numaralı tablosunun son fıkrası Bakanlar Kuru
luna bu tabloda yazılı satış vergisi nispetlerinde, kanunî nispetler içinde kalmak üzere pozisyonlar itiba
riyle değişiklik yapma yetkisi vermektedir Ancak Komisyonumuz Anayasanın 61 nci maddesi ışığı altında 
ve Anayasa Mahkemesinin 18 . 4 . 1968 tarihli ve Esas No . : 1967/54 Karar No . : 1968/12 sayılı Kara
rını da gözönünde bulundurarak bu fıkra hükmünü. «Bakanlar Kurulu I ve II numaralı tabloda yazılı em
tia ve işletmeler için hizalarında gösterilen oranları aşmamak ve % l'den aşağı düşürülmemek kavdı ile, 
satış vergisi nispetlerinde emtia ve işletmeler itibarı ile değişiklik yapmaya yetkilidir.» şeklinde yeniden dü
zenlemeye tabi tutmuştur. 

Madde ile getirilen diğer yenilik ise. 1 ve II numaralı tablolarda işletme ve emtianın çeşidi olarak göste
rilen iş kollarının bir arada faaliyette bulunduğu durumlarda bir yanlış uygulamaya meydan vermemek 
amacı üe sadece anılan mal ve hizmetlerin İşletme Vergisine tabi tutulacağıdır. 

I ve II numaralı tablodaki nispetlere göre hesaplanan İşletme Vergisinin her muamele için 1 liradan 
az olmaması ve 50 kuruş ve daha aşağı kesirlerin hesaba katılmaması, ayrıca 50 kuruşu aşan kesirlerin li
raya tamamlanması hükmünün madde metnine ilâve edilmesi, zaman israfını ve kırtasiyeciliği önleme1» 'akı
mından Komisyonumuzca yapılan bir diğer değişikliktir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 607) 
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III. - Komisyonumuz, teklifin, 29 Temmuz 197Q günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli İşlet
me Vergesinin getirilişinden bu yana uygulamada görülen aksaklıkları giderici mahiyetini gözeterek, bir an 
önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babiiroğlıı 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıya katıldı 
İmzada bulunamadı 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

29 . 7 . 1970 Günlü ve 131S Sayılı Finansman Kanununa Ekli İşletme Vergisi ile İlgili II Numaralı Tabloda 
ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli, ayru Kanunun İşletme 
Vergisi ile ilgili 11 nci maddecinin II nci fıkrasına göre düzenlenmiş (II) numaralı Tablo ilişikte gösterildiği 
şekilde değiştirilmiştir. 

(II) NUMARALI TABLO 
Satış Vergisi 

nispeti : 
İşletme veya emtiaaın nevi (% olarak) 

a) İşletmeler : 
1. Kuyumcular (Meşkûk altın ve yalnız altından 10 
2. Sarraflar yapılmış bilezikler hariç) 10 
3. Mücevherattılar 15 
4. Sauna işletenler 15 
5. içkili ve çalgılı lokanta işletenler 15 
6. Çalgılı meyhane işletenler 15 
7. Çalgılı birahane işletenler 15 
8. İçkili ve çalgılı bahçe işletenler 15 
9. İçkili ve çalgılı gazino işletenler 15 

10. Kokteyl salonu işletenler 15 
11. İçkili ve çalgılı kır bahçesi işletenler 10 
12. Bar işletenler . 25 
13. Diskotek işletenler 25 
14. Pavyon işletenler 30 
b) Emtia : 
1. Gümüş eşya grupu 15 
2. Fos bijütörü. mücevherat grupu (taklit ziynet eşyası dahil) 15 
3. Parfümeri eşyası (kolonya hariç) 15 
4. Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu 25 
5. Her nevi kristal eşya 15 
6. Oyun âletleri 15 
7. Her çeşit mobilya ve koltuk ile fabrika imali halılar 10 
8. Her çeşit televizyon, müzik dolabı, salon radyosu, piyango, org. her çeşit klima tesisleri. 

bulaşık makinesi, çamaşır mekinesi, elektrik süpürgesi 5 

(3u grup;; dahil 1 000 TL. sini geçmeyen satışlar i^htme vergisinden muaftır) 
Bakanlar Kurulu (II) numaralı tabloda yazılı satış vergisi nispetlerinde kanunî nispetler içinde kalmak 

üzere. pozis>onlar itibariyle, değişiklik yapmaya yetkilidir. 
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SÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 Sayılı Finansman Kanununa Ekli İşletme Vergili ile İlgili II Numaralı Tab
loda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa eıklii, aynı Kanunun İşletme Vergisi 
ile ilgili 11 noi maddesinin II nci fıkrasına göre düzenlenmiş (II) numaralı tablo ilişikte gösberOidıigi şekilde 
değaştâriljmıiştir. . 

(II) NUMARALI TABLO 

Satış vergisi nispeti 
îşletme veya emtianın nevi (% oiaraik) 

A) İşletmeler : 
1. Sauna işletenler 15 
2. İçkili ve çalgılı lokanta işletenler 15 
3. Çalgılı meyhane işletenler 15 
4. Çalgılı birahane işletenler 15 
5. İçkili ve çalgılı bahçe işletenler 15 
6. İçkili ve çalgılı gazino işletenler 15 
7. Kokteyl şatonu işletenler 15 
8. İçkili ve çalgılı kır bahçesi işletenler 1Q 
9. /Bar işletenler 25 

10u Diskotek işletenler 25 
11. Pavyon işletenler 30 

B) Emtia : 
1. Gümüş eşya grupu 15 
2. Kuyumcu ve sarraf eşyası ile fos bijütörü ve mücevherat grupu (meşkûk 

altın ile yalnız altından yapılmış bilezik ve yüzükler hariç, taklit ziynet 
eşyası dahil) 15 

3. Parfümeri eşyası (kolonya, krem, şampuan ve aseton hariç) 15 
4. Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu 25 
5. Her çeşit ıkrisstal eşya 15 
6. Oyun aletleri 15 
7. Her çeşit mobilya (madenî olanlar dahil) ve fabrika imali halılar 10 
8. Her çeşit televizyon, müzik dolabı, salon radyosu, piyano, org, her çeşit 

klima tesisleri, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi 5 
9. Her çeşit oto lâstiği, yedek parça ve malzeme grupu (münhasıran traktörler 

ve iş makinelerinde kullanılan lastiklerle yed efe parça ve malzemeler hariç) 5 
10. Boyalar ile sıhhî tesisat ve malizemesi grupu (kalorifer ve asansör tesisatı 

ve malzemesi ile kalorifer kazanları ve radyatörler dahil) 5 

Bakanlar Kurulu I ve II numaralı tabloda yazılı emtia ve işletmeler için hizalarında gösterilen oranları 
aşmamak ve % 1 den aşağı düşürülmemek kaydı ile, satış vergisi nispetlerinde emtia ve işletmeler itibarı 
ile değişiklik yapmaya yetkilidir. 

1 ve II numaralı tablolarda işletme veya emtianın çeşidi olarak gösterilen iş kollarına dahil mal ve hiz
metler diğer mal ve hizmetlerle birlikte faaliyet konusuna alındığı talkdirde yalnız bu mal ve hizmetler 
vergiye tabidir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 607) 



— 6 — 
(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 saydı Finansman Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Son nüfus sayımına göre Belediye içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet 
gösteren mükelleflerden bu kanuna ekli (II) numaralı tablonun (a) bendinde yer alan işletmeler işletme ver
gisinden muaftır. 

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

, MADDE 4. — Bu Kanur hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I ve II numaralı tablolardaki nispetlere göre hesaplanan İşletme Vergisi her bir muamele için bir liradan 
az olamaz; 50 kuruş ve daha aşağı kesirler hesaba katılmaz, 50 kuruşu aşan kesirler liraya tamamlanır. 

MADDE 2. — Millet Medtsi metninin 2 nci ma ddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» > © - « 
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