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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara-
verilse de çoğunluğun olacağı muhtemel görülmedi
ğinden; 

3 Şubat 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.47'de son verildi. 
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3. — Türk Dili Akademisi kanun tasarısı (1/407) 
(Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

Yazılı sorular 
4. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 

izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1013) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın üyelerin, Başkanlıkça duyabilecek bir biçim
de işaret buyurmalarını rica ederim. 

1. — Burdur Milletvekili Osman Ay kul'un, eğitim 
enstitüleri ve öğretmen liseleri ile bu okullara devam 
eden öğrencilerin sorunları hakkında gündem dışı ko
nuşması, 

BAŞKAN — Üç sayın üyeye gündem dışı söz 
vereceğim. Muhterem arkadaşlarımın, içtüzük hüküm
lerine riayet edecekleri inancı ile, Burdur Milletve
kili Saym Osman Aykul'a «Eğitim Enstitüleri ve öğ
retmen liseleri ile bu okullara devam eden öğrenci
lerin sorunları» hakkında gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Aykul. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Özü kapitalist ekonomiye, yapısı tekelci serma
yeye dayanan bozuk eğitim düzenini, çağ dışı eğitim 
düzenini, Orta Çağ ve Orta Asya eğitim düzenini 
sürdüren Cephe Hükümeti ve onun Millî Eğitim Ba-

3 . 2 . 1976 O : 1 

5. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Adalet 
Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açıklamaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1014) 

6. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, üni
versite, yüksekokul ve akademilere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1015) 

Adana'dan başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz, 

kanı, işlemiş oldukları eğitim cinayetinden dolayı 
suçüstü yakalanmışlardır. 

Cephe partilerinin oluşturduğu Hükümetin Millî 
Eğitim Bakanı tehlikeli bir yoldadır; Türk Millî Eği
timini tahrip ederek çıkmazlara sürüklemektedir. Öz
gür, demokratik, lâik ve çağdaş eğitim anlayışlarının, 
eğitimde müspet bilim verilerinin dışına düşmektedir. 
Bakan, çağın eğitim anlayışından yoksundur. Ek
siklik duygusunu tatmin için, devrimci ve Atatürkçü 
öğretmenlerden öç almaktadır. Bu nedenlerle, Millî 
Eğitim Bakanı suç işlemiş ve suç işlemektedir. Bu 
Bakan Anayasayı, eğitim kanun ve1 yönetmeliklerini 
rafa kaldırmış, kanunsuz işlemler yolunu işletmek
tedir. 

Millî Eğitim Bakanı köy ve halk çocuklarını ser
mayenin ve bozuk sömürü düzeninin bekçisi yapmak 
istemektedir. Yükseköğretim gençleri, öğretmen lisesi, 
eğitim enstitüsü öğrencileri üzerinde uygulanan öl-

••»• my«^—<••• 

BİRİNCİ OTURUM 
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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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dürme, baskı, işkence ve akıl almaz insanlık dışı yön
temler, Cumhuriyetin hiç bir döneminde görülmemiş
tir. Cinayet eğitimi haline gelen eğitime eğitim de
nemez. 

Millî Eğitim Bakanı, öğretmen liselerine ve eği
tim enstitülerine devam eden öğrencilerin yoksul halk 
çocukları olduğunu bilmektedir. Bu gençlerin, bu 
eğitim yılı içinde eğitim haklarından yoksun bırakıla
rak, okullarından uzaklaştırılmalarının hesabını ver
melidir. 

Halkçı bir eğitim anlayışına ters düşen Bakan, 
Millî Eğitimin kökenini halktan koparmak ve yoz
laştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Bu öğ
retim yılı içinde, diyebiliriz ki, öğretmen lisesi ve 
eğitim enstitüsü öğrencileri büyük çapta cezalandırıl
mış ve tasfiyeye tabi tutulmuşlardır. 

Hak isteyen öğrencilerin okullarından uzaklaştırıl
ması ve o okulların bulunduğu illerin sınırlarının dı
şına sürülüp çıkarılması, demokratik ve özgür bir 
ülke yerine faşist bir ülkenin yöntemlerinin uygulan
masından başka bir şey değildir. 

Bu uygulama ile : 
1. Öğretmen lisesi ve eğitim enstitüsü öğrenci

lerinden, büyük çoğunluğu, «O ilin sınırları içinde 
okuyamaz» diye il sınırları dışına çıkarılmışlardır. 

2. Büyük sayıda bir öğrenci grupu da, bir yıl 
süre ile okuma hakkından mahrum bırakılmak duru
mundadırlar. öğretmen okulu müdürlerinin hazırla
dığı tutarsız tertip üzerine raporlar ve yasalara ay
kırı olarak düzenlemiş oldukları dosyalar Bakan tara
fından itibar gördüğü sürece, bu huzursuzlukları ve 
kıyımları önlemek mümkün olamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığında yapılan öğretmen kı
yımlarına paralel olarak sürdürülen öğrenci kıyımları 
geniş boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Cephe Hükü
meti ve onun Millî Eğitim Bakanının eğitim anlayışı, 
öğretmen ve öğrenci düşmanlığı yapmak ve yaratmak
la başlar, bu düşmanlığı sürdürmekle biter. Türk Millî 
Eğitiminin başına bu kadar kinci ve vurdumduymaz 
bir bakan daha gelmemiştir. Dosyalar Bakanlıkta bek
lemekte, öğrenciler de ne zaman sanık sandalyesine 
sevk edileceklerini beklemektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, bir dakikanız var. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Toparlıyorum. 
«Komando» adı altında örgütlenen gençleri, on

lara rütbeler, paralar vererek aldatan, tahrik ve teş
vik ederek kardeşi kardeşe vurduranlar Cephe Hükü
metinin içine yuvalanmışlardır. Bugün bütün eği
tim enstitüsü ve öğretmen liseleri komandoların işgali 

ve kontrolü altındadır. Can güvenliği olmayan bin
lerce öğrenci okullarına devam edememektedirler. 

Millî Eğitim Bakanı, öğretmen liselerine ve Ba
kanlığa, kafası Orta Asya'da, gövdesi Türkiye'de bu
lunan, çağdaş eğitim anlayışından yoksun, hayalci ve 
şövenist milliyetçiliği geçerli sayan, ırkçı ve turancı 
zihniyeti benimseyen bir kısım kimseler atamakla, 
köy ve halk çocuklarının beyinlerini yıkamaya ve on
ları bir kapıkulu haline getirmeye çalışmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, süreniz bitmiştir, lüt
fen bağlayınız, çok rica ediyorum. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkamm. 

Halkın gereksinmelerine ilgi duyan halk çocukları, 
«Atatürk rozeti takıyorsun» diye sopalarla, zincirlerle 
dövülmekte ve Atatürk rozetleri yere atılarak ayaklar 
altında çiğnenmektedir. 

Bazı öğretmen okulu müdürleri de, çocukları mec
bur etmek suretiyle genelgeler çıkararak, «Bozkurt 
rozeti takacaksınız» diye, onları etkileri altına almış
lardır. 

îşte Cephe Hükümetinin Türk Millî Eğitimini bu 
denli çıkmazlara sürüklemesi ortada dururken, Millî 
Eğitim Bakamnın bu durum karşısında gerekli tedbir
leri almadığım görüyoruz ve bir eğitimci olarak, 
Türk Millî Eğitiminin her gün büyük derecede geri
lediğini de üzüntü içerisinde takip ediyoruz. 

Bağlıyor ve son cümlemi söylüyorum Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söylüyorsunuz ama 
rica ederim, bizi tüzük dışı harekete zorluyorsunuz; 
ikisini bağdaştırmanız lâzım. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Fakat bu faşist 
uygulamaları yapan Cephe Hükümeti ve onun Millî 
Eğitim Bakanı, tarihin akışı içerisinde mutlaka mah
kûm olacaktır. Gelecekte halk iktidarı kurulduğu za
man, halkın.. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim, lütfen tamam
layın. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Halkın iktidarı' 
kurulduğu zaman.. (A. P. sıralarından gürültüler). 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — «Halk iktidarı» ne 
demektir?. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Halkın iktidarı 
kurulduğu zaman, o halk çocuklarının eğitimi, o hal
kın da.. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul, bir da
kikanızı rica edeyim efendim. Gündem dışı konuş
maların, davetten önce de, zatıalinize söz vermeden 
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önce de ifade ettim; İçtüzüğe uygun olması lâzım. 
Suçlamayı başka bir yerde, başka bir ortamda yap
manız mümkündür, cevabını alırsınız ve cümleyi uzat
mak suretiyle de benim müsamahamı suiistimal etme
yiniz, lütfen bağlayınız. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Tabanda yaşa
yan, yoksul kalmış gerçek halkın kurtuluşu ve eği
tim göremeyen fakir halk çocuklarının, halkın iktidarı 
kurulduğu zaman eğitim endişesi ve kuşkusunun kal
mayacağı bir düzenin gelmesi anlayışı ve düşüncesi 
içerisinde ak günleri Türk Ulusu ve köylüsü bekle
mektedir. O günler bir gün doğacaktır. 

Saygılarımı sunar, teşekkür ederim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar, A. P. sıralarından gülüşmeler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Siz, «hah, hah, 

hah» deyin. Halk size bunun cevabını sandık başında 
verecektir. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, sataşmayı icabettire-
cek bir davranış içine girmek size de bir şey kazan
dırmaz, kimseye de bir şey kazandırmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı söz ver
diğimiz arkadaşlarla oturup konuyu görüşüyoruz; 
kendilerinden, içtüzüğümüze uygun davranacaklarına 
dair şifahi teminatda alıyoruz. Bütün bunlara rağ
men, eğer arkadaşlarımız buna riayet etmiyorsa; 
Başkanınız olarak kendimde bir suç görmüyorum. 
Yalnız, bu nevi takdirleri ve hakları suiistimal yolu
na giden arkadaşlara, riyaset ettiğim müddetçe de 
söz vermeyeceğimi, bu vesileyle beyan etmek isterim. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

2. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'nm, 
canlı hayvan destekleme alımları hakkındaki karar
namenin yeterli olmadığı hakkında gündem dışı ko
nuşması, 

BAŞKAN — Gündem dışı, Bitlis Milletvekili sa
yın Abidin inan Gaydalı'ya canlı hayvan destek
leme alımları hakkındaki kararnameyle ilgili olarak 
söz veriyorum. Buyurun sayın Gaydalı. 

ÂBlDlN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Maruzatıma başlamadan, canlı hayvan destekleme 
alımları hakkındaki kararnamenin, hayvancılığımız ve 
yetiştiricilerimiz yönünden yeterli olmadığını belirle
mek amacıyle, sayın arkadaşımız Doğan Araslı'nın, 
Meclis Araştırması istemlerine teşekkür ediyorum. 
Bence, bu araştırma uzun vadeli olacağından, öneri
lerime önem verilerek, öncelik ve ivedilikle ele alın
dığı takdirde sorun çözümlenmiş olacaktır. 

Bu konuda Sayın Davut Aksu'nun da gündem dışı 
müdâhilleri sorunların çözümüne önlem arayacak* 
lan yerde, duygusallıkla ele alındığından, soruna 
açıklık getirmek için ben de konuşmak ihtiyacını 
duydum. 

Canlı hayvan destekleme alımları konusundaki 
kararnamenin, şüphesiz ulusal çıkarlar düşünülerek, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyo - ekonomik ya
şama bir ışık tutabilmek amacıyle, yani hüsnüniyetle 
karara bağlandığı inancındayım. Ancak, konu düzen
li bir şekilde ve bilimsel olarak saptanmadığı için, 
kararnameden umut edilen sonucu elde etmek ola
nak ve olasılığı olmadığı kanısındayım. 

Koyunda 13 - 19, sığırda 12 - 17,5 liralık taban, 
tavan fiyatları arasındaki marj, üreticinin zararına 
olduğu kadar, öteden beri şikâyetçisi olduğumuz ara
cıların da yararınadır. 

Et kombinalarımız saptanan en yüksek fiyat üze
rinden mubayaa yapsa dahî, bu yüksek fiyatın üre
ticinin değil, aracıların kesesine gireceği bir gerçek
tir. Bugüne dek gördüğümüz uygulamada, üretici ile 
kombinalarımız hiç bir zaman karşı karşıya gelme
miş, bazı sömürücü aracılar alım - satım organiza
törlüğü yapmakta, aradaki büyük fiyat farkından 
büyük vurgunlar vurmaktadırlar. Bu kararnameyle, 
hayvancılığımızın ıslah ve teşvik edileceği düşünülü
yorsa da, yanlış saptanmış bulunan fiyatlar arasın
daki büyük fark, Türkiye'de mevcut bulunan hayvan 
kaçakçılığına geniş kapsamlı olarak yeşil ışık tutmak
tan öteye bir fayda sağlayamayacaktır. 

Himayeye muhtaç üretici ve tüketicilerimizin en 
büyük sorunu, emeğinin gerçek karşılığını bazı ara
cılarla paylaşmasıdır. Bu nedenle, bilhassa canlı hay
van alım - satımlarında uygulanacak fiyat fiks olma
lıdır. 

Yani kararnamede uygun görüldüğü üzere, tek 
fiyat olarak koyun 19, sığır 17.50 lira olmalıdır. 
Et kombinalarımıza arz edilecek canlı yaratıklar 
randıman ve kondisyonlarına göre % 10 indirim ve
ya gene kararnamede olduğu gibi, % 2CPye kadar da 
zamlı prim uygulamasıyle arzulanan istikrar ve ka
liteli et elde edilmiş olacaktır. Bu suretle malının 
gerçek bedelinin, yurdun legal kuruluşları tarafın
dan tüketiciye intikal ettirileceği inancı ile yetiştirici, 

. eline geçeceği paraya şükrederek yurt ekonomisine 
bir katkıda bulunduğu inancı içinde mutluluk duya
caktır. Hayvancılığımızın ıslâh ve teşvikine de etken 
olacaktır. Primli fiyat, kondisyonu tam ve randıman
lı hayvan besiciliğini teşvik edecektir. Aksi halde, yü-
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rürlüğe konmuş bulunan mezkûr kararnamedeki fi
yat politikası en kısa zamanda düzeltilmediği takdir
de, bazı tufeyli aracıların cambazlığı ile fakir üreti
cimizden, randıman vermeyen yetersiz kondisyonlu 
canlı hayvanlar ucuza alınacak, malum olan yön
temlerle kombinalara yüksek fiyatla intikal ede
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Gaydalı, bir -dakikanız var, 
hatırlatıyorum. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Böy
lece de, kalitesiz etler yüksek fiyatla tüketiciye inti
kal edecektir. Yüksek konsisyonlu hayvanlar ise, arap 
ülkeleri tacirlerinin memleketimizde uygulamakta 
oldukları 21 - 22 liralık etkin fiyatları alabilisinden 
kurtulamayacak ve bunları satacaktır. Daha da ileri 
giderek, hayatları pahasına da olsa kaçakçılıktan çe
kinmeyecekler ve bugüne dek yaptıkları uygulamaya 
devam edeceklerdir. 

Sabit fiyat politikasıyle, legal kuruluşlarımız ta
rafından üretici ile tüketici karşı karşıya getirilirse, 
üreticinin ulusal ruhu her türlü özdeksel menfaatin 
üstüne çıkarak, kaçakçılığın riskine ve arap tacirleri
nin cazip ve etkin fiyat farklarına iltifat etmeyerek, 
kendi vatandaşlarına hizmet yapabilme arzusu ulu
sal servetimizi de bu şekilde korumuş olacaktır. Ye
ter ki, üretici ve tüketicilerimizi karşı karşıya geti-
rebilelim, aradaki cambazları kaldırabilelim. 

En kısa bir zamanda ikinci bir kararname ile bu 
önemli sorunun düzeltilmesini Yüce Meclis huzurun
da sayın Hükümetimizden istirham ediyor; hepinize 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Gaydalı. 

3. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Haç
tan dönenelerin yurda dönüşlerinde karşılaştıkları 
bazı zorluklar hakkındaki gündem dışı konuşması ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, cevabı: 

BAŞKAN — Haçtan dönen yurtdaşlarımızın yur
da dönüşlerinde maruz kaldıkları bazı zorluklar hak
kında, Manisa Milletvekili Sayın Veli Bakirli gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun sayın Bakirli. 
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; bu konuşmamda ülkemizde yay
gın bir durum alan rüşvet olaylarına değineceğim. 

Toplumu içten içe kemiren, bir yara haline gelen 
rüşvet olaylarından yurttaşlar ciddî rahatsızlık duy
maktadırlar. Girdiğiniz her köy kahvesinde bundan 
acı acı yakınılmaktadır. Rüşvet olaylarının son ve be
lirgin örneğini, bu yıl Hacca giden vatandaşlarımız 

yurda dönüş yaparken yaşamışlardır. 1975 yılında 
ülkemizden çok sayıda yurttaş Hac için Suudî Ara
bistan'a gitmiş ve üzerlerine düşen farzı yerine ge
tirmişlerdir. 

Her ne kadar Cephe Hükümeti kurulduktan son
ra sayın Erbakan; Cephe Hükümeti iktidarında Hac
ca gidecek yurttaşlardan pasaport ve vize aranmaya
cağını söylemiş ise de, bunun da seçim meydanların
da söylenen «mini etek yasağı» gibi, bir hükümet 
kurma şakası olduğu ortaya çıktı. 

Zaten sayın Hocamızın bu sözlerini hiç kimse 
ciddîye almamış ve bir şaka olarak tanımlamıştı. 

Değerli arkadaşlarım, bizim bildiğimiz, Hacca 
gitmenin ve hacı olmanın dinimize göre bazı koşul
ları vardır. Bunları şöyle sıralayabilirz: 

Kutsal topraklara girilince ehrama girilir, Ka
be'de tavaf edilir, Arafat'ta kurban kesilir, Mine'de 
şeytan taşlanır ve sonra Medine'ye geçilerek Mescidi 
Nabevi'de kırk vakit namaz kılınır. 

Değerli arkadaşlarıın, bunlar Hacca giden yurt
taşlarımızın yerine getirdiği belli başlı koşullardır, 
Ancak, iktidarı sırasında en açık seks filimlerinin 
afişlerini köylere kadar inıdiren, bu filmlerin afişle
ri ile köy sokaklarım süsleyen Cephe Hükümeti... 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Bana yaptığınız müracaatta «Hac'dan dö
nen vatandaşların yurda girişlerinde uğradıkları, ba
zı kanunsuz muameleler hakkında görüşme yapaca
ğınızı ifade buyurdunuz^ Tezkereniz de bu üslup 
içinde yazılmış... 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Hemen geliyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Benim ikazım; hem sadede davet ba
kımından, hem de 5 daMkanızı bunlarla geçirirseniz 
asıl söylemek istediğinize zaman kalmamak kaygısı 
içerisinde olmuştur. Rica ediyorum, talebiniz veç
hile beyanda bulununuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, gi
riş yapıyor. 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Bu sene bu kut
sal koşullara yeni bir ekleme daha yapılmıştır. îçiim 
yanarak söylemek zorundayım: Hac dönüşü güm
rüklerde ve hudut kapılarında yurttaşlardan insan 
başı sayılarak kişi başına 300 lira rüşvet alınmıştır^ 
Hatta toptan ödeme yaparak Hac seferi düzenleyen 
şirketlere % 10 indirim bile yapılmıştır. Bu yoldan, 
milyonlara varan rakamlar birtakım insanların cebi
ne inmiştir. Bir başka deyimle söyleyeyim; cepheci-
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ler Haccın koşullarına rüşvet zammını da eklemiş
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanı sorabilir; neyle ispatlıyacaksın diye? 
Bu sıoıruyu şöyle karşılamak isterim: Boyununuz, hal
kın arasına giriniz ve yurttaşlarla konuşunuz. Eğer 
bir tek kişi çıkar da «rüşvet vermeden yurda dönebil
dim» derse, Sayın Bakandan ve Hükümetten özür 
dilemeye haznrım. Sayın Hükümet bu işin üstüne 
gitmeye mecburdur; ama samimi inancımı söyleye
yim, Demire! Hükümeti bu dayın üs'tüne gidemez. 
Gidemez, çünkü Demirdi demek, anarşi demek
tir, Demire! demek, soyulan bankalar demektir; 
Demirel demek, sokaklarda dökülen kardeş kanları, 
fidye alaibilmek için kaçırılan insanlar demektir; De
mirel demek, Rusya'ya heyetler gönderip «10 milyar 
da siz verin» diye Moskova kapılarında boyun bük
mek demektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, bir dakikanızı rica 
ödeyin^ Biraz önce de ikaz ettim. Hac'dan dönen
lerle Moskova arasında büyük mesafe var. (C. H. P. 
ve A. P. sıralarından gülüşmeler) Çok rica ediyo
rum, vakiniz de bitmek üzere.... 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sıon cümlemi söylüyorum. 

BAŞKAN — Ama, söz aldığınız istikamette ko
nuşun, rica ediyorum. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Efendim, Demirel, 
Hacca gitmek için..,, 

ıBAŞKAN — Sayın Özpak müdahale buyurma
yın, rica ediyorum^ 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Sayın Başkanını 
düzdtiyorıkn. 

Demire! demek «pilavdan dönenin kaşığı kırılsın» 
dedikten sonra somşturma komisyonundan kaçmak 
için boş bırakılan Meclis sıraları demektir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Şimdi Demirel 
demek, rüşvet demek olmuştur. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakirli. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Söz işitiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Cevçap venmek üzere söz işitiyorsu

nuz. 
Sayın İçişleri Bakanı, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bu sene Hac dönüşü münasebetiyle, gümrük ka
pılarımda, gümrüklerden geçerken uğranılan birta
kım zorluklar mevzuunda daha önce bize muhtelif 
vatandaşlarımızdan da bazı şikâyetler intikal etmiş 
idi i 

Sayın Parlamenterlerimizden Sayın Bakirli da, 
burada, bazı sıkıntıların olduğunu tekrar dile getir
mek suretiyle bizi ikaz ettiler. Kendilerine önce bu 
ikazlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ancak mev
cut tatbikatı da huzurlarınızda arz etmeyi bir vazife 
Ibilyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu sene, şimdiye kadar 
lolduğunıun çok ötesinde, vatandaşa pek büyük ko
laylıklar getirilmiş, kolaylıklar gösterilmiştir. Bu, 
fiilen yapılmıştır. Bunların ıbifkaç tanesini kısaca, 
izin verirseniz, sizlere arz edeyim. 

Evvelâ bu sene prensipte, temelde, Hacca giden 
vatandaşlarımızın her hangi diğer bir memlekete gi
den. vatandaşımızdan farklı muamele görmemesi sağ
lanmıştır. Bu şudur: Daha önceki yıllarda Hacca 
giden vatandaşlarımızın pasaportlarına, belirli süre
ler içerisinde geçerli olduğu, bu süreler içerisinde yal
nız Suudî Arabistan için geçerli olduğu damgası 
vurulmakta idi; Bizim inancımıza göre, bu âdeta 
iki sınıf insan kabul eden, âdeta iki sınıf pasaport 
verilmeye lâyık insan kabul eden bir düşünceyi akset -
tiren kötü bir davranıştı, Bunu ortadan kaldırdık, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir tek muameleye ta
bidir; ister Hacca gider pasaport aldığı zaman, is
terse her hangi bir Avrupa ülkesine gider. Bun
ların arasındaki tefrik kaldırılmıştır. Temelde ge
tirilen kolaylık budur. 

Nitekim pasaport alan vatandaşlarımız Hacdan 
dönüşlerinde Avrupa'ya gitmek istedikleri zaman o 
pasaport geçerli olmuyordu. Tekrar müracaat et
meleri,. tekrar bu kayıtların kaldırılması gerekiyor
du; ondan sonra normal vatandaşların haklarına sa
hip olmaları imkânı vardı. Bunlar kaldırılmıştır de
ğerli arkadaşlarım. ıBunlar, Anayasanın teminatı 
altında bulunan insan haklarının yerine getirilmesi 
bakımından zarurî idi. Bunlar kaldırılmıştır. Zanne
diyorum Yüce Parlamentoya mensup bütün millet
vekilleri de bunu tasvip ederler, 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Para karşılığında mı 
kaldırıldı Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Özpak, rica ederim müdaha
le etmeyin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bunun dışında bir başka husus da 
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şudur: Daha önceki senelerde, bir ara, karayolu 
ile Hacca gidiş yasak edilmişti, karayolu ile Hacca 
gidişin serbest olduğu senelerde ve 1974 yılındaki 
Hac mevsiminde arabalarım konvoy teşkil ederek 
gitmeleri öngörülmüş idi. Diz 1974 yılında 7 araba
lık konvoyu indirerek 5 araba sekime getirmiş idik. 
Ancak, bunun da şikâyetlere sebep olduğunu gördük. 
Bu sefer bu tahdit de ortadan kaldırılmıştır. Sayın 
parlamenterin dediği gibi güçlük değil kolaylık geti
rilmiş ve konvoy mecburiyeti böylece ortadan kaldı
rılmıştım Arabalar zaten 3 000 kilometrelik yolda 
sadece hudut kapısından çıkarken 7 arabanın arka 
'arkaya dizilmesi şeklinde, sadece formaliteden ibaret 
ve 3 000 kilometrelik yol zarfında birbirlerini dahi 
görmeyen bu arabaların konvoy şeklinde çıkmaları 
meciburiyeti de ortadan kaldırılmış, böylece bir ko
laylık daha getirilmiş olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yine, daha önce sadece 
otobüslerle Hacca gitme imkân dahiline getirilmiş idi. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Rüşvet alın
masını anlat. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bu otobüslerin dışında, hiçbir şekilde 
Hacca gitmek imkânı yoktu. 1974 yılındaki düzen
lememizde, özel arabalarla da gidilmesini imkân da
hiline söktük. Bu seneiki düzenlememizle, minibüs 
dahil, vatandaşların yurt dışına çıkabilecek, her
hangi bir yere gidebilecek ölçüde şartları haiz vası
talarla Hacca gitmesini imkân dahiline soktuk. Bu 
da getirilen büyük bir kolaylıktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bütün bu maddî 
kolaylıkların yanında bir başka temel meseleye te
mas ediliyor. Deniliyor ki, giriş ve çıkışlarda - bu
rada sayın parlamenter ifade ettiği için aynı kelimeyi 
kullanmak mecburiyeti hasıl oldu - rüşvet alın-
mafctadur. Temel şikâyet budur, 

Değerli arkadaşlarım, büyük güçlükler getirirse
niz, birçok gereksiz formaliteler getirirseniz, görür
sünüz ki, cemiyette bu afeti, bu belayı daha çok teş
vik etmiş olursunuz. Bunu nazarı itibara alarak 
mümkün olduğu kadar büyük kolaylıklar getirdik. 

Bütün bunların yanında, Bakanlığım olarak, her
hangi bir kapıdan giren... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — 15 bin liralık 
Hac 150 bine çıktı. 

BAŞKAN — Sayın Değer, rica ederim. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Herhangi bir kapıdan giren bir hacının 
karşılaştığı müşkülü bana bildirmesi halinde, anında 
müdahale ettim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Rüşvet aldı
nız mı almadınız mı, onu söyleyin. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bunun dışında, Bakanlık olarak bütün 
hudut kapılarına bir mülkiye müfettişi gönderdim ve 
hadiselere anında, vukua gelir gelmez müdahale etme 
imkânlarını sağlamış oldum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Telefonda 
bile bulamıyoruz sizi. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bundan başka ayrıca rüşvet alma mev
zuu ister dolaylı yoldan, ister,. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Rüşvet olaylarını anlat. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, rica ederim. 
Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim. 
Bazı arkadaşlarımız müdahale ediyorlar, Sayın 

Bakanın verdikleri izahatın herkesi tatmin etmesi diye 
bir kural yoktur. Bu bakımdan gündem dışı... 

ETEM EKEN (Çorum) — Soruyoruz, anlatmı
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Soruyoruz, anlatmı

yorlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim efendim, 
müdahale etmeyin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Telefondan 
saklanıyorlar, kaçıyorlar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, ben tamamlaya
yım efendim müsaade buyurursanız. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Gümrük pa- -
rası mı alınır, uçak parası mı alınır? 

BAŞKAN — Sayın Değer, böyle müdahale et
meyle meseleyi halletmek mümkün olmaz efendim. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Kapitalist ülkenin 
kötü bir düşüncesidir. 

BAŞKAN — Sayın Yılman, rica ederim efendim, 
müsaade buyurun. 

Sayın Bakanın verdikleri izahattan her parlemen-
terin mutlaka tatmin olması diye bir kaide yoktur. 
Yapılan gündem dışı bir konuşmaya, İçtüzüğümüzün 
verdiği hakkı kullanarak, Sayın içişleri Bakanı cevap 
veriyorlar. Lütfen dinleyelim efendim. 

Sayın Asiltürk, devam buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, rüşvet hepimizin şikâyet et

tiği bir sosyal derttir, bir hastalıktır ve hepimizin 
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bununla mücadele etmesi gerekir. Ancak, burada ı 
bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Rüşvet
le mücadelede, rüşvette kanunlarımıza göre, verenin 
de, alanında suçlu kabul edilmesi dolayısıyle, üçüncü j 
şahıs olarak Devlet bununla mücadelede büyük 
güçlüklerle karşı karşıyadır. Rüşvet veren «ben rüş
vet vardim» dememekte, rüşvet alan bunu açıkça iti
raf edememektedir. Bu bakımdan, hadisenin bizzat 
içerisinde müşkülatı olduğu gayet tabiîdir. Ve hemen 
burada şunu söylemek lâzımdır: Rüşveti veren ve 
alan kimdir? Vermeye mecbur bırakılan vatandaşı 
bir tarafa bırakıyorum. Şimdi, rüşveti alanın hangi 
düşünce, hangi inanç sahibi olduğunu beraberce araş- I 
tırmayı teklif ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bir insan ahlâkî ve 
manevî değerlere sahip değilse, o insanı kötülüklerden 
alıkoymak sadece zabıta kuvvetiyle mümkün değil
dir. (M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bir insana önce, gönlünde kendisine bu işleri yapma
sını önleyecek bir yasakçıyı koymak lâzımdır. Niçin 
buralara her çıktığımızda, önce, «Ahlâk ve manevi- I 
yat» dediğimizi zannediyorum şimdi, siz fiiliyatınızla I 
tasdik ediyorsunuz. (A. P. ve M. S. P. sıralarından I 
alkışlar). 

MALÎK YILMAN (Hatay) — Tatbikattaki ak
saklığınızın bir icabıdır, bu açıklama. I 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; bu, materyalist I 
düşüncenin neticesidir. Materyalist düşünce dünyada I 
iki tatbikatla gelmiştir. Bir tanesi kapitalist tatbikat, 
diğeri sosyalist tatbikattır. Her ikisi de materyalist I 
düşüncenin ürünüdür, her ikisi de materyalizme da
yanır, her ikisi de her şeyin maddeden ibaret oldu
ğuna; her şeyin bu dünyadan ibaret olduğuna dayanır I 
ve böyle bir sisteme dayanan her türlü tatbikatın içe- I 
risinde rüşvet de olur, ahlâksızlık da olur. Eğer bun- j 
dan kurtulmak istiyorsak, kendi ahlâkî, manevî değer- I 
lerimize sımsıkı yapışmak mecburiyetindeyiz. Bu, hiç I 
bir parti anlayışı gözetmeden, sadece ahlâkın üstün- I 
lüğünü ortaya koymak bakımından söylemek mecbu- I 
riyetinde olduğum sözdür. I 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sı- I 
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İzin verirse

niz, bir noktayı huzurunuzda açıklığa kavuşturmak I 
istiyorum. | 
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Sayın Bakan, çok haklı olarak rüşvete değinirken, 
maneviyattan bahsedildiği zaman bize hitaben, «Niçin 
itiraz ediyorsunuz»^ diye sordular ve devamla «Mater
yalist düşüncenin ürünüdür» dediler. Böylece, eğer 
izin verirseniz, Tüzüğümüz uygun buluyor ise, şunu 
açıklamak isterim ki, bu rüşvet meselesine sadece 
maneviyat açısından bakmak yeterli değildir; eğer 
rüşvet örgütleşmiş bir mekanizma halinde çalışıyor 
ise. Elbetteki biz de manevî değerlere yer veren, önem 
veren, kıymet veren bir partiyiz ama, her sosyal ha
diseyi manevî değerle izah etmek mümkün değildir. 
Cemiyetin hastalığını meydana getiren ekonomik dü
zen vardır, bu ekonomik düzenin sonucu olarak 
suiistimaller örgütleşmiştir. Bunu dikkatlerinize arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, gündem dışı... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir arkadaşı
mızla olan görüşmemizi neticeye bağlayalım, ondan 
sonra da sizi dinlerim. 

Sayın ölçen, gündem dışı konuşmalarda sayın 
üyelere 5 dakikalık bir süre tanınmasına rağmen, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak, 
yerinizden çok daha kısa ifade edebileceğiniz bir gö
rüşü Başkanlığa iletmiş bulunuyorsunuz. 

Size söz vermem mümkün değildir. Şunun için 
mümkün değildir: Sayın İçişleri Bakanı, Başkanlığa 
ve Heyeti Umumiyeye hitabederek görüşmesini yap
mışlardır, İçtüzük bunu âmirdir. Böyle olmasına rağ
men, materyalist felsefeyle, maneviyatçı görüş ara
sında, «Sizler böyle düşünüyorsunuz» diye bir ifade 
kullanmış olmalarından; Grup Başkanvekili olarak, 
grup olarak alınmanızı anlamak da mümkün değildir. 
Her ne kadar bendeniz, sayın İçişleri Bakanı konuş
masını bitirmeseydi, gündem dışı konuşma yapan Sa
yın Bakırlı'ya yaptığım müdahale gibi, hacdan dönen 
vatandaşların maruz kaldığı bazı kanunsuz maumele-
ler arasında inanç ve düşünce özgürlüğünü ilgilendi
ren bazı felsefî münakaşaların yapılmasının da, bu 
cevap arasında, sadet dışı bir görüş olduğunu ifade 
edecektim, o fırsatı da bulamadım. Bana bu fırsatı 
verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. 

Esasen, yerinizden de ne için söz istediğinizi ifade 
ettiniz. 

Teşekkür ederim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teşekkür ede

rim. 
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BAŞKAN — Sayın Kazan, bir isteğiniz mi var 
efendim? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Musterem Baş
kan, arz edeceğim hususu zatıâliniz burada münasip 
kararınızla ifade ettiniz. Benim de arz edeceğim hu
sus bu idi. 

Muhtelif zamanlarda, gerek bakanların, gerek ar
kadaşların yapmış oldukları konuşmaların arkasın
dan Cumhuriyet Halk Partisinin sayın Grup Başkan-
vekili sık sık; «Zabıtlara şunlar da geçsin, şu da za
bıtlar tarafından tescil edilsin» tarzında söz almak 
suretiyle âdeta kürsüde konuşma zamanı... (C. H. P. 
sıralarından, «Aynı şeyi siz de yapıyorsunuz» ses
leri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, iki ar
kadaşımızı da dinleyelim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — ... İfade edilecek 
zaman ölçüsü içerisinde açıklamalarda bulunuyorlar. 

1. — Dilekçe Karma Komisyonundaki 1 açık üye
liğe seçim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum; seçime geçiyo
ruz. 

Dilekçe Karma Komisyonundan bir bağımsız mil
letvekili arkadaşımızın istifası nedeniyle Dilekçe Ko
misyonunda bir üyelik noksan kalmıştır. Eğer bağım
sız sayın üyeler bir arkadaşımızı aday gösterirlerse bu 

1. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve '7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gündemi
miz gereğince kanun tasarı ve tekliflerinin görüşme
sine başlıyoruz. 

Geçen Birleşimde, 24 . 2 . 1968 tarihli 1005 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması 

(1) 208 S. Sayılı basmayan 27 . 1 . 1976 tarihli 
45 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bu, Meclisimizde itiyat haline gelmiştir. Bendeniz, 
son 10 gün içerisinde bunun 4 -5 defa tekrar ettiğine 
de şahit oldum. Sizin söz vereceğinizi zannederek ye
rimden itiraz etmek istedim. Siz de takdir hakkınızı 
ifade ettiniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, görülüyor ki, İçtüzü

ğümüzde bazı boşluklar var. Bunlardan, grup yetki
lileri ve parlamenter arkadaşlarımız faydalanmaya 
gayret ediyor. Biraz önce de bir örneğini gördük; 
«Cümlenizi bağlayın» diye ikaz etmeme rağmen, bir 
cümle bir sayfayı, hatta iki sayfayı da geçebiliyor. 
Bunlar Parlamentoda olağan şeylerdir. Sayın Ölçen' 
in, yerinden yapmış olduğu müdahale ve ikaz şekli
nin geçer akçe olduğu tarafınızdan da tespit edilmiş 
olmalı ki, aynı silâhla mukabele ettiniz. Bu hususu 
bu şekilde bağlamış oluyorum. 

Gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 

işlemi tamamlamak suretiyle komisyonun çalışması 
imkânını sağlamış olacağız. Esasen bir boşluktur, fa
kat tüzük gereğince en kısa zamanda bu boşluğun 
doldurulması lâzımdır. Böyle bir isim tespit edilmiş 
mi, var mı efendim?. Olmadığına göre önümüzdeki 
birleşimde bu hususun yerine getirilmesi için sayın 
bağımsız üye arkadaşlarımdan rica ediyorum, bir 
isim tespiti ile onu Başkanlığa bildirsinler efendim. 

hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesi üzerin
deki görüşmeler tamamlanmış ve madde ile ilgili de
ğişiklik önergeleri okunmuş idi. Şimdi bu önergeleri 
aykırılık sırasına göre tekrar okutacağım. Sayın Ko
misyonun ve Hükümetin yerlerini almalarını rica edi
yorum. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Şimdi önergeleri sırasına göre okutuyorum. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
CEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Yücel, Komisyon Sözcüsü ola
rak bir beyanınız mı var efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Devamla) — Sayın Başkan; 1005 sayılı Ka
nun, Plan Komisyonunda görüşülmüş ve huzurlarınıza 
getirilmiş bulunmaktadır. Ancak hemen, Komisyon
daki bütün arkadaşların katılmış olduğu Hükümet Ta-

V. — SEÇİMLER 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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şansının tamamen hatta sistemini de değiştirecek ni
telikte önergeler verilmiş bulunmaktadır. O sebeple, 
bunları bir arada tekrar bir defaya mahsus olmak 
üzere görüşmek için geri istiyoruz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yücel, öyle anlıyorum ki İç
tüzüğün 89 ncu maddesi gereğince bir işlem yapılma
sını istiyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak üzere bu 
isteminizi yerine getiriyorum ve maddeyi önergele
rin ışığı altında yeniden kaleme alınmak üzere Ko
misyona iade ediyorum. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden 

dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olan 
Türk Vatandaşları ve kendilerine refakati zorunlu 
olan eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Banka
sının iç hatları vasıtalarından subaylar I. mevkide, 
diğerleri II. mevkide ve Belediye vasıtalarında ücret
siz seyahat edebilirler. Askerî ve Devlet hastanelerin
de ücretsiz tedavi edilirler. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Salonda milletvekili olmayan bir şahıs Türkeş'in 
yanında oturmaktadır. 

Affedersiniz sayın Başkan, yanılmışım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir arka
daşımız önemli bir şey olduğunu söylemişlerdi, onu 
dinlemek istedim. Bir yanlışlık olduğu anlaşılıyor. 
Öyle olmasından memnuniyet duydum. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Grup adına söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına buyurun sayın Sükan. 
DI> GRUPU ADINA FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
20 Şubat 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 

nci maddesinin tadil eden teklifler ve tasarı hak
kında, Demokratik Parti Grupunun önerisini takdim 
etmiştim. 

Bu defa Bütçe Komisyonu sözcüsü 1 nci madde 
üzerindeki çeşitli teklifleri tevhit maksadıyle, önerge
leri bir defaya mahsus olmak üzere tadil tekliflerini 
geri almış bulunuyorlar. 

Bizim verdiğimiz tadil önergesinde, 2 nci maddeyi 
de derpiş eden ve 2 nci maddeyi de tadil eden hu-
susat vardır. 

Bunlardan birincisi; 1 nci maddeye atıf yapan 
Millî Mücadeleye iştirak etmiş ve bu sebeple İstik

lâl Madalyası verilmiş ve bundan dolayı da vatanî 
hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanmış olan kahra
man vatandaşlarımızın; bugünün şartları içerisinde 
aylıklarının günün şartlarına uygun olarak artırılma
sını derpiş eden bu madde ile birlikte, biz aynı za
manda Kore Gazilerimizin de bu haktan istifade et
melerini sağlayabilecek teklifte bulunmuştuk. 

2 nci maddede de bununla ilgili tekliflerimiz var
dır; çünkü 2 nci madde de «Millî Mücadeleye işti
raklerinden dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası ve
rilmiş olan Türk vatandaşlarıyle, 1950 yılında Türk 
Tugayının Kore'ye ayak bastığı ekim ayında başla
mak ve 1953 yılı Pan-munjon ateşkes anlaşmasına 
kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk va
tandaşlarına ve kendilerine refakati zorunlu olan eş
lerine Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının 
iç hatları vasıtalarından; subaylar 1 nci mevkide, di
ğerleri 2 nci mevkide ve belediye vasıtalarında ücret
siz seyahat edebilirler, askerî ve devlet hastanelerin
de ücretsiz tedavi edilirler» tarzında önergemiz vardı. 

1 nci madde ile ilgili olması hasebiyle, Komis
yonun gerekirse bunu da geri alması lâzım ve hep
sini beraber müzakere etmek iktiza eder usulî ba
kımdan. Eğer bu teklifimiz kabul edilirse, gelecek 
defaki önümüzdeki içtimada mesele 1 nci ve 2 nci 
maddeler ve tadil teklifleri görüşülür ve bir karara 
bağlanır. Bu itibarla Grup olarak, birinci madde ile 
ilgili ikinci maddedeki teklifimizin de nazarı itibare 
alınabilmesi bakımından, Komisyonun bu maddeyi de 
geri çekmesini arz ve teklif ediyoruz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Sükan. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Oğuz Aygün, 

buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An
kara) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri; huzurlarınızda biraz önce Sayın Sükan konuş
tular. Kendilerine ben de esas itibariyle katılıyorum. 
Aslında, bu birinci ve ikinci maddeyi birbirinden 
ayırmadan, Komisyonda bu işin tetkikini yapmak
ta fayda vardır, çünkü teklif edilen şekillerin hemen 
hemen hepsi, hem birinci ve dolayısıyle ikinci mad
deyi ilgilendirmektedir. Yalnız burada işaret etmek 
istediğimiz bir husus var, onu belirtmek için söz al
dım. 

Bu ikinci maddede arkadaşlarımızın bir kısmı, bi
zim grupumuza mensup arkadaşlarımızın verdikleri 
bir teklifle, «birinci mevki» ve «ikinci mevki» diye 
bir ayrım yapılmasını hatalı bulmaktayız. Bir istik-
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lâl madalyası taşımaya hak kazanan ve onun efra
dı ailesi vardır; bunların aralarında bir tefrik yapıl
ması kanaatimizce doğru değildir ve bu miktarlar 
üzerinde değişik spekülasyonlar yapıldı. Komisyonun 
bu birinci maddedeki miktarlar üzerindeki spekülas
yonların bir sonucu olarak, bunu tetkik etmek üzere 
aldığı bilinmektedir. Buna muvazi olarak, Millî Mü
cadeleye, İstiklâl Harbine iştirak etmiş olanlarla, di
ğer bazı savaşlara iştirak etmiş olanları da bir tutma 
eğilimi vardır. Aslında tabiî vatan için yapılan her 
türlü harbin büyük kıymeti vardır. Yalnız bu, ismin
den de anlaşıldığı şekilde, İstiklâl Harbine aittir. Bu
nun için bu mesele de Komisyonda tezekkür edilme
li ve bir açıklığa kavuşmalıdır. Kore için bir önerge 
verilmiş bulunmaktadır. Kore için Hükümetin hazır
lamakta olduğu bir başka kanun vardır, ayrıca Kıbrıs 
için hazırlamakta olduğu bir kanun vardır. Bunlar 
Hükümet tasalısı olarak Yüce Meclise gelecektir. 
Eğer buna muvazi olarak değerli parlamenter, arka
daşlarımız, kendileri de bir teklif getirmeyi düşünü
yorlarsa, hiç olmazsa Komisyonun bu meseleyi te
zekkür ettiği devre içerisinde bunları hazırlayarak 
getirmek mümkün olur ve bunlar da Komisyonun 
vereceği karara ayrıca ışık tutar. Bu bakımdan Ko
misyonun bunun müzakeresi sırasında bir taraftan 
Hükümetin meseleyi daha açıklığa kavuşturması, 
hangi kanun tasarılarını getirmeyi düşünüyorlarsa 
onları açıklaması, parlamenter arkadaşlarımızın da 
bu arada kararım ona göre değerlendirmesi icabe-
der. 

Bu suretle ben de ikinci maddenin Komisyon ta
rafından geri alınmasını ve ikisinin beraber iyi bir 
şekilde hazırlanarak, önümüzdeki hafta getirilmesini 
arz ve teklif ediyorum, saygılar sunuyorum ve te
şekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Sayın Komisyon söz istiyor, buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, esasen bi
rinci madde ve onu takibeden ikinci maddede kap
sam, birbiriyle ilişkilidir, o bakımdan ikinci madde
de verilen önergelerin bu birinci maddedeki kapsam 
dahilinde gözden geçirilmesi gerekeceğinden, ikinci 
madde üzerinde de verilmiş olan önergeleri tekrar 
görüşmek üzere Komisyona geri istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 89 ncu maddesi ge
reğince, Komisyonun bu isteği bir defaya mahsus 
olarak yerine getirilmiştir. Böylece 1005 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki gö

rüşmeler, Komisyonun istemi üzerine, oradan gele
cek hazırlığa kadar, burada tamamlanmış oluyor. 

2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (21295) (S. 
Sayısı: 210) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci maddesinde 
yer alan hususa geçiyoruz. 

Gündemimizin ikinci maddesindeki, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin görü
şülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın. 
Muhterem arkadaşlarım, bütçenin Cumhuriyet 

Senatosunda görüşülmesi devam etmekte bulundu
ğundan, Bütçe Plan Komisyonu Sayın Karaaslan'ı 
özel sözcü olarak seçmiş ve bu durumu belirten tez
kereyi de Başkanlığa takdim etmiş bulunuyorlar. 

Bu hususu bilgilerinize saygıyle arz ederim. 
Raporun okunup okunmaması hususunda Yüksek 

Heyetinizin kararını alacağım. 
Raporun okunmaması hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Rapor okunmayacaktır. 

Tümü üzerinde söz isteyen arkadaşlarımın isim
lerini okuyorum: Şu ana kadar grupları adına; De
mokratik Parti Grupundan Sayın Vedat Önsal, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Neccar 
Türkcan ve şahısları adına; Sayın Enver Ekova, Sa
yın Hasan Yıldırım, Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
Sayın Osman Aykul, Sayın Fahri Özçelik müracaat 
etmişlerdir. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Vedat Ön
sal, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 
(Sakarya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Küçük çiftçi vergi muaflığı konusunda adaletsiz 
bir durum vardır. Bu adaletsiz durum yıllardan beri 
sürüp gitmektedir. 1964 yılında tespit edilmiş olan 
küçük çiftçi vergi muaflığı sınırlarına göre, yıllık 
otuz bin liradan fazla ziraî ürün satan çiftçi ailesi 
vergi verme durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. 

1964 yılından beri on yılı mütecaviz bir süre geç
miştir. Bu süre zarfında fiyatlar büyük ölçüde art-

(1) 210 S, Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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mıştır. Özelikle ziraî ürün girdi fiyatlarında artış
lar diğer mallara göre daha da fazla olmuştur. Trak
tör fiyatı büyük ölçüde artmıştır, gübre fiyatı bü
yük ölçüde artmıştır, ziraî mücadele aletleri, akar
yakıt, tohumluk ve işçilik fiyatları büyük ölçüde art
mıştır. Bunun neticesi olarak da ,tarım ürünleri ma
liyetleri büyük ölçüde yükselmiştir. 

Hesaplarda, satış bedelinin % 70'i tarım ürün
lerinin maliyeti olarak nazarı dikkate alınmaktadır. 
Ancak, girdi fiyatlarındaki büyük artışlar maliyetleri 
yükselttiği için, köylü ve çiftçinin sattığı ürünün 
1% 30'u dahi elinde kâr olarak kalmamaktadır. Hat
ta bazı yıllarda köylü ve çiftçi zararına mal sat
ma durumu ile de karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu 
noktada büyük bir adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. 
Zararının vergisini yahut da cüzî kârının vergisini 
büyük nispetler üzerinden köylü ve çiftçi ödemek 
mecburiyetinde kalmaktadır. 

Bu tasarı bu adaletsiz duruma bir hal çaresi ge
tireceği için Grupumuz tarafından tasvip edilmek
tedir, Grupumuz olumlu oy kullanacaktır. 

Yıllardan beri her gelen iktidar köylü ve çiftçi 
meseleleri üzerine eğileceğini, köylü ve çiftçi mesele-
lelerini halledeceğini, çözeceğini tekrarlar. Kimi ik
tidar gelir, köylü ve çiftçi başımızın tacıdır der - cüm-
leten tekrarladığımız bir cümle vardır, köylü efen-
dimizdir deriz - kimi iktidar gelir, nurlu ufuklardan, 
büyük Türkiye'den bahseder ve bu nurlu ufuklara, 
büyük Türkiye'ye en başta köylü ve çiftçinin vâsıl 
olacağını iddia eder; ama yıllardan beri en ziyade ih
mal edilen zümre, köylü ve çiftçi zümresi olmuştur. 

Bazı rakamlar vererek bu sözlerimi daha belir
gin hale getirmek istiyorum: Bugün Türkiye'de nü
fusun 1% 66'sı toprakla uğraşmaktadır, köylü ve çift
çidir. Nüfusun ı% 66'sını teşkil eden bu vatandaşları
mızın ziraî ürünler yoluyle elde ettiği millî gelir nis
peti ise sadece % 25'tir. 

Bu rakamların ortaya koyduğu bir gerçek var
dır: Türkiye'de çalışan her üç kişiden iki tanesi ge
çimini toprakdan temin etmektedir; ama bu iki kişi 
millî gelirin sadece 1/4'ünü elde edebilmektedir. Bu 
rakamlar, köylü ve çiftçinin ortalama millî gelir se
viyesinin çok altında bir gelir seviyesine sahip oldu
ğunu açık olarak ortaya koymaktadır. Onun için de 
Demokratik Parti Grupu köylü ve çiftçinin hayat 
seviyesini düzeltmek, geliştirmek, daha iyi hale getir
mek yolunda alınacak tedbirlerin yanında olacaktır. 
Çünkü köylü ve çiftçinin hayat seviyesinin yükseltil
mesi gereğine inanıyoruz. 

Bu Hükümet de işbaşına geldiği zaman köylü ve 
çiftçinin hayat seviyesini yükseltmek bakımından bir
çok vaatleri Programına sıralamış bulunmaktadır. 
Meselâ, «'Köylümüzün gübre, mücadele ilâcı ve zi
raî alet ve makine ihtiyacının, daha kolay şartlarla 
karşılanması imkânları geliştirilecektir.» deniyor. 
Ama, tatbikat hepimizin gözleri önünde cereyan et
miştir : Gübre karaborsaya inltikal etmiştir. Mücadele 
ilâçları karaborsada bile çoğu zaman bulunamamış, 
fahiş fiyatlarla satılmıştır. Traktör konusunda, köy
lü ve çiftçimizin ne kadar büyük dert ve meseleler 
içerisinde olduğu, her milletvekilinin malumudur. 

Hükümet Programının yine bir diğer kısmında 
şöyle deniyor : «Köylünün ziraî çalışmalarının kül
fetsiz olarak ve yeterli şekilde finansmanı temin edi
lecek, özellikle küçük çiftçilerimize sadece ipotek ve
ya kefalet karşılığı değil, başta kontrollü proje kre
dileri olmak üzere, ziraî işletmenin istihsal ve öde
me gücüne veya proje esasına göre de kredi verilmesi 
imkânları sağlanacaktır». Program, köylü ve çiftçi
nin hayat seviyesini düzeltmek bakımından, bu tedbi
ri de öngörmüş ancak, tatbikat hiçte Programda zik
redilen hususlara uymuyor. Ziraat Bankası kredile
rinden büyük ölçüde, iktidara yakınlığı malum bazı 
kişiler istifade ediyor ama, köylü ve çiftçi Ziraat Ban
kasının kapılarından her zaman tersyüz edilmektedir. 

Yine Programın bir başka yerinde «Köy muhtar
larına ödenek verilmesini mümkün kılacak kanun 
tasarısı Yüce Meclisimize sunulacaktır» deniyor. Köy 
muhtarlarının da direniş yapmak yolunda hazırlıklar 
içerisinde bulunduğu hepimizin malumudur. Bugüne 
kadar bu konuda da en küçük bir çalışma yapıldığı
na şahit olamamış bulunuyoruz. 

Yine köylü ve çiftçinin durumu ile alâkalı bir di
ğer husus var, o da şöyle : «Orman tahdit ve kadastro 
faaliyetlerine, bu hizmetlerin süratle ikmalini sağla
yacak şekilde hız verilecektir. Böylelikle mülkiyet ih
tilâfı olan yerlerin, hukukî durumları tayin ve il
men ve fiilen orman vasfını kaybeden yerler, orman 
sınırları dışarısına çıkarılıp, orman idaresi ile orman 
köylüsü arasında yıllardır süregelen ihtilâflar müspet 
'bîr şekilde çözülecektir». Bu ibare de, elbette bir 
dereli, bir meseleyi halletmek maksadı ile programa 
dercedilmiştir ve bu tatbikat köylüyü ve çiftçiyi, bil
hassa orman köylüsünü ve çiftçisini birçok mesele
lerden, birçok problemlerden kurtaracak bir tatbikat 
olurdu. Ancak, tatbikat buradaki ibarelerin tama
men tersi istikamette cereyan etmektedir. Orman 
tahdit komisyonları, köylü ve çiftçinin, bundan yıllar-
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ca evvel tesalhup etmiş olduğu tapulu mallarını dahi, 
orman sınırları dahiline alacak şekilde bir tatbikatın 
içerisine girmişlerdir. Bırakınız, meseleleri halletme
yi, yeni yeni meseleler ortaya çıkmaktadır. Hükümet 
Programında vaat edilen hususun tamamen tersi, tat
bikat olarak gözlerimizin önüne serilmiş bulunuyor. 

Bir diğer husus da, «esnaf ve sanatkârlarımızı ve 
çiftçi vatandaşlarımızı ağır ve gereksiz defter tutma 
formalitelerinden kurtaracağız» deniliyor. Hatta, ge
rek Başbakan, gerekse Hükümetin diğer yetkilileri, 
hu kanunların çıkmış olduğunu dahi, propöganda ma'k-
sadıyle tekrarladılar. Ama, bu konuda bugüne kadar 
hiçbir şey yapılamamıştır. Ancak bugün görüşmekte 
olduğumuz bu Kanun - Küçük Çiftçi Vergi Muafi-
y etiyle ilgili bu kanun - meseleye bir kenarından do
kunmaktadır. Gönül isterdi ki, Programına bu husus
ları dercetmiş olan Hükümet, bu konuyu da bir ta
sarı ile Meclise getirsin. Ancak bunu da yapmamış
tır. Yalnız getirilmiş olan bu kanun, bazı meseleleri 
çözecek yönde bir kanun olması dolayısıyie, yine de 
şükranla karşılamak gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, küçük çiftçi vergi muafiye
ti sınırı 1964 senesinde tespit edilmiştir ve bu sınır 
küçük çiftçiler için 30 bin lira, balıkçılar için 40 bin 
lira olarak tespit edilmiş bulunuyor. Ancak 1964 yılın
dan bugüne kadar geçen sürede fiyatların ortalama ar
tış seviyesi, 1963 yalhüt 1964 seviyesi 100 olarak kabul 
edilirse 350'ye yükselmiştir. Yani 3,5 mlisli artmıştır. 
Eğer 1964'te bu sınırların tespit edildiği şartları yeni
den geriye getirmek istiyorsak, o zamanki muafiyet 
sınırını, yanii 30 bin lirayı, 40 bin lirayı 3,5 ile çarp
mamız gerekmektedir. Bu takdirde de ortaya çıkan 
rakam, teklif sahiplerinin getirdiği rakamın daha üs
tünde olmaktadır, 120 bin, 140 bin lira olmaktadır. 
Bu bakımdan Demokratik Parti olarak teklifimiz, tek
lif sahiplerinin getirdiği rakamın biraz daha üstünde 
bir sınır tespt edilmesi gereği noktasındadır. Bu ko
nuda hazırlamış olduğumuz önergeyi biraz sonra Sa
yın Başkanlığa takdim edeceğim. 

Yalnız Komisyon raporunda, teklif sahiplerinin 
getirmiş, olduğu sınırları dahi yüksek görmekte ve 
yeni sınırlar tespit edilmektedir, teklif etmektedir. 
Komisyon raporunda şöyle deniliyor: «Fakat muafi
yet sınırlarının bu derece yüksek tutulması - yani 90 
bin ve 120 bin olarak tutulması büyük ölçüde ver
gi kaybına neden olacağı ve sektörler arasında vergi 
dengesini bozacağı görüşü ile verilen bir önerge ile 60 
bin ve 75 bin liraya düşürülmüş ve madde metni bu
na göre yeniden düzenlenmiştir», 

Sayın Komisyona sormak isterim; neye göre bu 
düşürmeyi yapmışlardır? Hangi gereği, hangi sosyal 
ekonomik gereği, hangi ilmî gereği duymuşlardır da -
bu indirimi yapmışlardır? Burada bahis konusu olan 
sadece kısır maliyeci zihniyetidir, kısır maliyenin, 
Devlet Hazinesinin gelirlerini korumak maksadıyle 
yapılmış ve hiç bir kıstasa dayanmayan gereksiz bir 
değiştirmedir kanaatımca. Bu değiştirme yapılırken 
verginin sadece malî yönü olmadığı artık modern ver
gicilik anlayışına göre verginin sosyal ve ekonomik 
yönlerinin daha büyük bir önem kazandığı gereği 
unutulmuştur. 

Kanaatimce 1964 seviyesine durumu yeniden gö
türebilmek için, teklif sahibinin teklifinin dahi üs
tüne çıkmak gerekir iken, yapılan bu indirimi münasip 
görmek, uygun görmek imkânı yoktur. Çünkü, biraz 
evvel de ifade etmeye uğraştığım gibi, bugün millî 
gelir dağılımından en az payı alan köylü ve çiftçileri-
mizdir. Onların malî durumunu, ekonomik şartlarını 
geliştirmek elbette bir sosyal meseledir. Bu bakım
dan da 1964 muafiyet sınırlarına irca etmek hatta 
onun üstüne çıkmak gereği açık şekilde ortadadır. 

Öbür taraftan ekonomik kalkınmamızı tarımdaki 
gelişmeye dayandırdığımızı da gözden uzak tutma
malıyız. Tarımla uğraşanların imkânlarını genişlet
mek, onları daha büyük üretim sağlayacak istikamette 
teşvik etmek ekonomik bakımdan da bir zaruridir. 
Bu bakımdan Komisyonun yapmış olduğu değişikliğe 
sınırları 60 bin ve 75 bin olarak tespit etmeye De
mokratik Parti olarak iştirak etmeyi mümkün gör
müyoruz. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, teklif 
sahibinin tespit etmiş olduğu sınırlar dahi bugünün 
şartlarına cevap verecek nisbette değildir. Onun için, 
sınırların yükseltilmesini gerektiren limitleri bir öner
ge ile Yüce Meclise arz edeceğim. 

Bir diğer hususu daha dikkatlerinize arz etmek 
istiyorum : Türkiye, yıllardan beridir hızlı fiyat ar
tışlarına sahne olmaktadır. Kalkınmakta olan her ül
ke, bir ölçüde hızlı fiyat artışlarından nasibini al
maktadır. Bundan kaçınmak çoğu zaman mümkün 
olamamaktadır. Ama, Türkiye seviyesindeki fiyat ar
tışlarını tasvip etmek elbette imkânsızdır, fakat bü
tün bunlara rağmen, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda 
da fiyat artışlarının süreceğini nazarı dikkate al
mak zorundayız. 

Bugün, sınırları 1964 yılında tesbit edilmiş olan 
sınırlara paralel bir seviyeye getirsek dahi, birkaç se
ne sonra aynı problem yeniden karşınıza çıkacaktır. 
Onun için, biraz evvel belirtmiş olduğum noktaya 
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dönüyorum ve diyorum ki; bu konudaki tasarıyı Hü
kümet Programındaki vaat istikametinde Hükümet ge-

_ tirmeli ve meseleyi çok daha derinlemesine incele
meli, fiyat artışları nisbetinde vergi muafiyet sınırla
rının da yükselmesini temin edecek bir formülü ge
tirmeliydi. 

D P Grupu olarak görüşlerimizi bu şekilde ifade 
ettikten sonra, tasarının tümünü tasvip ettiğimizi, an
cak sınırların yükseltilmesi gerektiği kanaatinde ol
duğumuzu beyan eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Önsal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Türk-

can, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NECCAR TÜRK-

CAN (îzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasını değiştiren kanun teklifi üze
rine Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurunuzdayım. Şahsım ve Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce Meclise say
gılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bugüne kadar daima küçük ve orta çiftçinin 
yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Cep-
heci Partiler topluluğu bu Kanunun çıkmasında sa
mimî değildir, samimî olmamıştır da. Hepinizin bil
diği gibi 17 Haziran 1975 tarihinde bu kürsüden 
Cumhuriyet Halk Partili olarak benim ve 17 arka
daşımın, küçük çiftçi ve balıkçılık vergi muaflığını 
yükselten kanun değişikliği teklifimizin» 27 Ocak 1975 
tarihinde Plan Komisyonuna Meclis Başkanlığınca 
havale edildiği ancak 6 aya yaklaşık bir süre içinde 
Plan Komisyonunda görüşülmediği için Genel Ku
rulun benimseyerek teklifimizin gündeme alınmasını 
istemiştim. 

Bu isteğim kabul edilmemiş ve kanunlaşması şöy
le dursun Cepheci Partiler topluluğu gündeme alın
masına bile tahammül edememişti. 

Sayın milletvekilleri, Komisyonun bu teklifi geri 
alarak bizim teklifimizle birleştirilmesini isteyerek 
bu Kanunun gecikmesine sebep olmayacağız, halkı
mızın menfaatine çıkacaktır. Her kanunda - kimden 
gelirse gelsin - Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu 
Kanunun en iyi şekilde, halk yararına çıkmasından 
başka bir çalışmamız olmayacak, o kanunun çıkma
sı için Cumhuriyet Halk Partisi olarak teklif sahip
lerinin yanında olacağız. 

Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin «Halkçılık - mil
liyetçilik» anlayışıdır. «Halkçılık - milliyetçilik» il
kelerini ulusal menfaatlerimizin en iyi şekilde korun
ması ve yeraltı, yerüstü madenlerimizin halkımız için 
işletilmesini, ülkemizde yaşayan insanların her tür
lü sosyal güvenliğinin sağlanması, halkımızın çok 
uluslu şirketler ve sermaye çevrelerince sömürülme-
sini önlemek olarak anlıyor ve Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bunun sağlanması için çalışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 13 ncü maddesinin birinci fıkrasını değiş
tiren, bu konuda değişikliği öneren Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bizim de teklifimiz olduğu ra
porda olmasa bile ortadadır, 17 Haziran 1975 tarih
li Meclis zabıtlarındadır. 

1964 yılından bu yana hayat pahalılanmış, çift
çilerimizin kullandığı tarla icarı, gübre, işçilik ve zi
raî ilâç fiyatları çok artmıştır. 

1975 yılında, özellikle özel sektörün imal ettiği 
ziraî ilâç fiyatları, 1974 yılına göre % 100'le '% 300 
artışa uğramış. Maalesef Hazinece zararı karşılanan 
bazı temel maddeleri, örneğin demir ve gübre köylü 
üreticilerimiz adına ucuzlatılmış gibi, sanayi dalın
da kullanılanlardan hiç bahsedilmeden, seçim yatırı
mı olsun için indiren ve her fırsatta bunu propogan-
da aracı olarak kullanan cepheci partiler, ilâç fiyat
larını anormal yükselten sermaye çevrelerine ses çı
kartmamış, bazı borçların faturasını ödercesine köy
lünün sömürülmesine seyirci kalmıştır. 

Demir ucuzladıktan, sonra, demirden yapılan oto
mobil, köylünün tarlasını süreceği traktör üstüne kaç 
lira zam koydu; pulluk fiyatları kaç kat arttı; köy
deki her evde kullanılan hamur sacı, sacayağı, bel-
küreği ucuzladı mı; yoksa kapitalist ekonominin ge
reği olarak hep zam mı gördü?... Elbette ki zam gör
dü. 

Sayın Ecevit Hükümeti pamuğa, dünya fiyatla
rının altı liranın altında olduğu zaman, sekiz lira 
taban fiyat uyguladı. Cephe Hükümeti gübreyi ucuz
latırken - gübreyi bazı sanayi dallarının da kullan
dığını söylemeyelim, bir dekar pamuk tarlasına or
talama elli kilogram, ekin tarlasına dekarda en çok 
yirmi kilogram gübre kullanılır - gübre kiloda bir 
lira ucuzladığında, dekarda elli lira pamukçu köylü
müz, yirmi lira ekinci köylümüz kazanacaktır. Bu 
kazanç elinden alınmıyorsa elbette iyidir. Ama fiyat 
oyunlarıyle pamukta vergi iadesini j % 15 ihracatçıya 
verilir. 
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Sayın Ecevit Hükümeti zamanında, iç piyasada 
borsadaki pamuk onyedi lira iken, Sayın Demirel 
Hükümeti zamamnda yirmiüç liraya çıkmış ve gene 
pamukta sekiz lira taban fiyat veriliyorsa, aslında 
gübre köylüye ucuzlatılmamış, zam yapılmış demek
tir. 

Bu örnekleri, tarım girdilerinin fiyat artışları 
karşısında satış fiyatlarının üreticilerimizi güçlendire
cek kadar atmadığını belirtmek için söylüyorum. 

On bir yıldan bu yana, paramızın değeri üç - beş 
kez değer kaybına uğramıştır. Bunların ötesinde, Sayın 
Ecevit Hükümetince, köylü üreticilerimizin yetiştirdiği 
ürünler köylüden yana uygulanan taban fiyat poli
tikası ile değerlendirilmiş ve gelirler yükselmiştir. 
Mevcut kanuna göre beş - altı kişilik aile; hepsinin 
çalışması ile bin kilogram tütün yetiştirildiğinde, def
ter tutmak, beyan vermek zorunda kalmıştır. 

Geçen yıl, İzmir Defterdarlığınca verilen bilgiye 
göre ikibin çiftçi ailesi deftere tabi olmuştur. Oku
ması yazması az olan üreticilerimizin beyanname dol
durmaları, defter tutmaları olanaksızdır. Aslında bu 
ailelerin çalışmalarını asgarî ücretle ölçsek, yetiştir
diği mahsulün tümünden elde ettiği para, masraflar 
şöyle dursun emek gücünü bile ödemez. Hal böyle 
iken, az okumuş üreticilerimizin beyanlarından, bu işi 
yapan muhasebecilere doldurtarak ekmeklerinin bir 
kısmını başkalarına vermek zorunda kalmaktadırlar. 
Beyanname verme mecburiyetini bilmeyen binlerce 
köylü üreticimiz de, bu az okumuş ve bilmezlikleri 
yüzünden de maliyece cezalandırılmaktadırlar. 

Şimdiye kadar Hükümetler, halkımızın okumasına 
yeterince önem vermemişlerdir. Üreticilerimiz, mevcut 
kanunla, az okumuşlukları sebebiyle cezalandırılmak
tadırlar. 

Bunun için, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 
her zaman, eğitim eşitliğinin yanında, eğitim imkân
larının da verilmesini istiyoruz ve iktidarımızda bunu 
mutlaka vereceğiz. 

Sayın milletvekilleri, küçük ve orta çiftçiler gibi, 
aynı durumda olan balıkçı vatandaşlarımıza da bir 
göz atacak olursak, balıkçılarımızın açık denizde hiç 
bir can güvenliği olmadan, fırtına ve korkunç dalga
larla boğuşarak, hayatlarını tehlikeye atarak ekmek 
paralarını çıkarmaya çalışmakta olduklarını görürüz. 
Kimi kez, korkunç dalgalarla bütün gece ve gündüz 
boğuşmalarına rağmen eli boş dönmekteler; bazı kere 
de ekmeklerinin yanına katıklarını zor temin etmek
tedirler. 

Balıkçılarmuz henüz, birçok yerde balıkçılık koo
peratiflerini kuramadığı, kurulmuş olan kooperatiflere 
de Hükümetten yeterince destek ve kredi verilmediği 
için, hayatlarını ortaya koyarak yakaladıkları balık
ları bir kısım sermaye sahibi büyük komisyonculara 
'çarptırmaktadırlar; ya da avın bol olduğu mevsim
lerde bir kısım balığı pazarlayamamaktan, ya tarla
lara gübre yapmakta, ya da denize geri dökmekte
dirler. 

Bu nedenle, üreticilerimiz gibi, az okumuş ve yok
sul kıyı yerleşim yerlerimizin ezilen insanları da her 
zaman cezalı duruma düşebilirler. Balıkçılarımız, ser
mayeli komisyoncular tarafından sömürüldüğü için, 
en önemli araçları olan teknelerini ve balık ağla
rını da - çok pahalılaştığından - zamanla temin ede
memekte, hem de, bulunduğunda, vadeli olarak aslın
dan çok daha pahalıya almaktadırlar. Sutlarından te
feci beslemektedirler. Gerçek ortadadır. 

O nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak; 193 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının de
ğiştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Bu nedenle, bu kanun değişikliği teklifine «Evet» 
diyoruz; ancak, küçük çiftçi muaflığının 30 binden 
90 bin'e; balıkçılık muaflığının 40 binden 120 bin'e çı
karılmasını öneriyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, bu şekil
de verdiğimiz önergenin kabulünü diler, kanun tek
lifine olumlu oy kullanacağımızı belirtir, Yüce Mec
lise şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Köylü-

oğlu, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KÖY-

LÜOGLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım; Adalet Partisi Grupu ve şahsım adına he
pinize saygılarımı arz ederim. 

Ben, malum olduğu üzere, hukukçuyum; ama bir 
milyon küçük çiftçiyi ilgilendiren bir teklif hakkın
da, Grupum adına söz almış bulunuyorum. 

Bursa Milletvekili Sayın Önadım'ın, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesini değişti
ren teklifi, satış tutarını ölçü olarak kabul etmiştir. 
Değişikliği istenen bu madde ile küçük çiftçi muaf
lığından istifade edebilmek için ancak, ziraî mahsul
lerin bir takvim yılı içindeki satış bedeli tutarının 90 
bin lirayı geçmemesi şarttır. Bu had balıkçılar için 
120 bin liradır. Bütçe ve Plan Komisyonu bu miktar-
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ların satış bedelini, küçük çiftçilerde 60 bin'e ve ba
lıkçılarda 75 bin'e indirmiştir. 

Biz, Adalet Partisi Grupu olarak, Sayın Önadım' 
in teklifini destekliyoruz ve benimsiyoruz. 

Bu 60 binin, 75 binin; 90 bine ve 120 bine çıka
rılması için bir de önerge vermiş bulunuyoruz. Öner
gemizde de, artış sebebini ve çıkış sebebini etraflıca 
sizlere arz edeceğiz ve bu önergemizin de kabulünü 
arz ediyoruz. 

Bilindiği üzere, Anayasanın 61 nci maddesine gö
re, herkesin malî gücüne göre vergi ödemesi lâzım
dır. Devletin işlerinin yürümesi ve yürütülmesi için 
vatandaşın vergisini ödemesi ve vermesi şarttır. Ama 
vergi, verecek durumda olandan alınır. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hatibin rahatlıkla konuş
masını temin için arkadaşlarımın yerlerine oturması
nı ve konuşmacıyı rahatsız edecek biçimde davran
mamalarını rica ederim. 

Devam buyurun Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bu miktar, 26 . 6 . 1964 yılında 30 bin olarak kabul 
edilmiş ve tespit edilmiştir. Biz bu miktarı, geçen za
man içerisinde, para değerinin düşmesi sebebiyle, az 
buluyoruz. Bunun 90 bin liraya çıkarılmasını istiyo
ruz. Çünkü, 1964 yılından bu yana iktisadî şartlar de
ğişmiş ve para değeri düşmüştür. Arada bir de de
valüasyon olmuştur. Yine, sosyal şartlar da, durum
lar da, bu zaman içerisinde değişmiştir. Para değeri 
bu 10 yıl içerisinde düştüğü gibi, fiyatlarda da 3 kat 
yükselme vardır. 

İşte biz, iktisadî şartların değişmesi, para değeri
nin düşmesi ve sosyal meselelerin birçok değişiklik
lere uğraması ve fiyatların 3 kat artmasından ötürü 
bu 30 bin liranın 90 bin liraya çıkarılmasını istiyo
ruz. Bunun esbabı mucibesi olarak diyoruz ki bu ge
rekçede, satış bedeli 90 bin lira olan bir ürünün, 
ürünlerin masrafının 70 bin lira, yani '% 70 olduğu 
söylenmektedir. Ben dün bir küçük çiftçiye, bu işi 
bilen bir kimseye sordum : «Nedir?» dedim. «Haki
katen % 70 midir?». Bana, «daha fazladır» dedi. 
«Kıraçta bu % 80'e kadar yükselir» dedi. 

İşte biz, bütün bu hususları nazara alarak - ma
demki rençperlikte bu kadar gübre masrafı, alet ve 
edevat masrafı vardır ve bunların fiyatları günden 
güne artmaktadır - ve bu sebeplerden ötürü bu mik
tarın bu kadar artırılmasını istedik. 

, Tarım işlerinde bizde, köylü ailesi, karı - koca ve 
çocuklar hep birlikte çalışırlar. Tabiî bunların yev
miyelerini ortalama 80 - 90 lira hesap etsek, üç kişi 
çalıştığına göre, bunun karşılığı aşağı yukarı 25 bin 
ilâ 30 bin lira, tutacaktır. Bu başka işlerde, yani baş
ka bir tarım işinde çalışsa, asgarî ücret de 33 lira 
olduğuna göre, vergiden muaf olacaktır. Peki, kendi 
işinde çalıştığı için, neden vergiden muaf olmasın? 
Bu muafiyet ve diğer hususlar nazara alındığı za
man, bizim ileri sürdüğümüz 90 bin liralık muafiyet 
hiç de fazla değildir. 

Rençperlik her devirde aşağı yukarı bir zor
luk içerisindedir. Bir sene bakarsınız sel alır, bir sene 
yel alır, kuraklık olur. Çiftçinin birçok seneler eli 
böğründe kalır. Ömrünün çok seneleri, borçlarını na
sıl ödeyeceğini ve bu işin içinden nasıl çıkacağını ve 
ailesini nasıl geçindireceğini düşünmekle geçer. Ta
biî, rençperliği ben hakikî rençperler kadar bilmem; 
ama gençliğimde okurken, köyüme gittiğim zaman 
tarlaya gittim. Onların çektiklerini, daha hâlâ şimdi 
de, onların içinden gelmemiz ve onların içinde haŞır 
neşir olmamız hasebiyle iyi bilirim. Aşağı yukarı, 
yokluklar pek değişmiyor. Rençperin kaderi, zaman 
içerisinde bazı ufak tefek değişikliklerle devam edip 
gidiyor. Ben sizlere kendi hayatımdan bir hatıramı 
anlatacağım. Benim köyüm Ankara'ya 30 kilometre 
mesafededir. Hepiniz bilirsiniz, Hasanoğlan köyü. 
Bunu bir hikâye olarak dinlemeyiniz. Rençperin hem 
o günkü, hem de bugünkü durumuna bir misal ola
rak çok şeyler söylemek icap eder; ama bu hatıram
la sizlere çok şeyler söylemek, çok şeyler anlatmak 
istiyorum. Bu anlattıklarım bir özet olmuş olacaktır : 
Bir bostanımız vardı ve bütün sene başında bekledik. 
Bostanımız oldu, en iyilerini şehre götürelim sata
lım diye ayırdık. Bunları bir kağnıya yükledik. Şim
di köyde bulunan kardeşimle birlikte, sabaha kadar 
şehre geldik. O zamanlar saat 8'den evvel, şehrin 
efendileri uyanır diye, şehre sokmazlardı. Kayaş'ta 
sabahı bekledik ve şehre girdik. Akşama kadar Ulu-
canlar'da (şimdi orada bir cadde açıldı, eskiden dar 

sokaklar vardı, onları açanlara da Allah rahmet ey
lesin) dolaştık. Akşam oluyordu; nihayet, şimdi ki
losu 250 kuruş olan kavunun 150 tanesini 250 kuruşa 
verdik; hepsini 250 kuruşa verdik. Söylemek istedi
ğim şudur : Giderken büyük kardeşime, «Gel bir şe
hir ekmeği alalım» dedim. O zamanlar şehir ekmeği 
hakikaten has olurdu, çok beyaz olurdu, çok yinsel 
olurdu. O zamanlar katık da edilirdi o.. Büyük fe
dakârlık yaptık aldık; ama bir de dedim ki, «Bu has 
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ekmekle zeytin de pek iyi olur, gel kardeşim bir de 
bundan alalım». Kardeşim bana çıkıştı, «Hayır zey
tin alamayız, sonra köye ne götüreceğiz?» dedi. İşte 
dünkü köylünün hali. Bugünkü köylünün de, o trak
törler, o gübreler, o ilâçlar, kazandıklarının, yetiştir
diklerinin, ürettiklerinin çoğunu alıp götürmektedir. 

Binaenaleyh, bu bizim getirdiğimiz miktar azıcık 
bir ferahlık getirecektir. Devlet vergi alacaksa, var
lıklıdan, daha fazla kazanan büyük çiftçiden alsın. 
Küçük çiftçinin hali malumdur. 

Onun için, biz bu miktara inanıyoruz ve biz hep 
beraber, Meclis olarak, «Sosyal devleti kuracağız» 
diyoruz. Sosyal devlet işte bu kabil kanunlarla ger
çekleştirilir. Sosyal devlet lâfla kurulmaz. Bizim çı
kardığımız, çıkarmak istediğimiz birçok kanunlara 
Halk Partisi sıralarındaki ve diğer arkadaşlar, «Biz 
yaptıydık, çattıydık, çıkardıydık, teklif ettiydik» di
yorlar. İyi güzel kardeşim ama, yapan biziz; teklif 
eden, düşünen, tasarlayan sizsiniz. İşte, sosyal dev
leti bu kabil kanunlar getirerek kuracağız; sosyal ada
leti dengeli olarak ve âdilâne olarak, bölgeler arasın
da ve kişiler arasında böyle sağlayacağız. 

İşte bu, bir milyon çiftçiyi ilgilendiren kanundur. 
Binaenaleyh, sosyal adaleti sağlamak için atılmış bir 
adımdır; daha çok adımlar atacağız. Sosyal güvenlik 
için de tarım sigortasını getireceğiz, onların da yarın
larını emniyet altına alacağız, onlar da yarınlarından 
emin olacaklar; acaba sel gelecek mi, yel mi gelecek; 
kıtlık mı olacak, yangın mı olacak?.. Bunlardan emin 
olacak. İşte onu da getirdiğimiz zaman, daha onların 
ardından sosyal mahiyette birçok kanunlar gelecek, 
böylece, hepimizin arzuladığı, bilhassa bizim İktida
rın arzuladığı sosyal devlet ve sosyal adalet, sosyal 
güvenlik böylece yaygın hale getirilecek ve sosyal 
adalet sağlanmış olacak. 

Halk Partili arkadaşlarımdan birisi dedi ki : «Biz 
getirdik; getirdik ama, şimdiye kadar çıkarılmadı». 

Ben orada sordum soruşturdum; onların teklifleri, 
her halde hükümetten düşdükten sonra olsa gerek. 
Siz de 8 ay, 9 ay, 10 ay iktidar oldunuz; bu kabil, 
birkaç cümleden ibaret olan ve az zamanımızı alan 
kanunlar, devrinizde çıkabilirdi; ama bunları çıkar
mak bize nasip oluyor. Asıl mesele icraattır, teklif 
etmek, düşünmek değildir. Sonra bir arkadaşım dedi 
ki - her halde Sayın Önsal arkadaşım olacak - «Muh
tarlar için teklif yoktur». 

Muhtarlara maaş bağlamak ve sosyal haklarının 
verilmesi için, bizim Sayın Başkanımız Demirel'in ve 

arkadaşlarının teklifi var, şimdi İçişleri Komisyonun
dadır ve görüşülmektedir; 

Sonra, biz bu kanunlarda hakikaten samimîyiz. 
Samimî olduğumuz da şuradan belli : Şimdiye kadar 
işçi hakkında, köylü hakkında, küçük esnaf hakkın
da, yani iktisadî bakımdan himayeye muhtaç olan, 
sosyal adaleti götürmek istediğimiz kimseler vardır 
ya, onlar hakkında şimdiye kadar ne kadar kanun 
çıkarılmışsa ve karar alınmışsa, hepsi bizim iktidarı
mız zamamndadır ve öyle zannediyorum ki, bundan 
sonra da bizim iktidarımıza nasip olacaktır. Çünki, 
çıkardığımız kanunlar, çıkaracaklarımızın bir temina
tı olmaktadır. Bu sebepten, biz bunda samimîyiz; sa
mimî olduğumuz, geçmiş icraatlarımızdan açıkça an
laşılmaktadır. 

KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Bırak şunları çı
karalım; çıkaracağız. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOGLU (Devamla) — 
Çıkaracağız ha, peki! 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale buyurmayı
nız. 

Sayın Köylüoğlu, karşılıklı konuşmayı icap ettire
cek bir üslup içerisine girmeyiniz, rica ederim efen
dim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, bunları çıkaracağız, tabiî çıkaracağız; bunları 
teklif ede.n biziz, çıkaracağımız da besbelli, başkası 
teklif etmediğine göre, biz de istediğimize göre; Grup 
adına da benimsediğimizi ve bu kanunun çıkmasını 
müdafaa ettiğimize göre, savunduğumuza göre, şim
diye kadar da çıkardıklarımızı nazara alarak da, sa
mimî olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

İşte, sayın arkadaşlar, netice olarak şunu söyle
mek istiyorum : Mademki, «Sosyal devlet, sosyal 
adalet ve sosyal güvenlik» diyoruz, işte bunu sağla
yacak kanunlardan birisi de bu kanundur. Bu kanun 
bir milyon küçük çiftçiyi ilgilendirmektedir. Bu se
bepten, samimî olarak biz bunun çıkarılmasını istiyo
ruz. Çünki teklif etmişiz ve bundan evvel de - şu si
zin dediğiniz, korunmasını kullanmasını istediğiniz kı
sımlar, kesimler var ya, işte onlar için de - birçok ka
nunları ve kararları biz çıkarmışız, onlar da bizim 
bu husustaki samimiyetimize yegâne delildir. 

İşte, bu samimiyet, bu arzu içinde hepinize şah
sım ve Adalet Partisi Grupu adına saygılarımı arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — • Teşekkür • ederim Sayın Köylüoğ
lu. 

— 803 — 



M. Meclisi B : 49 

Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Barım'da. Buyurun Sayın Barım. 

M. S. P. GRUPU ADINA ÖMEPv NAİMİ BA
RIM (Elâzığ) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Sayın Kasım Önadım ve arkadaşlarının, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair verdikleri kanun tek
lifi üzerine, Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşle
rini açıklamak için söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
şahsım ve Partim adına selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, malumuâlileriniz, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi, küçük 
çiftçiyi Gelir Vergisinden muaf tutmuştur. 12 ve 13 
ncü maddeleri ise, muafiyetten faydalanabilme şar
tını vazetmiştir. 193 sayılı Kanunun 484 sayılı Ka
nunla değişen 12 nci maddesi, işletme büyüklükleri
ne göre küçük çiftçi muafiyetini tayin ettiğine gibi, 
aynı kanunun 13 ncü maddesi, ziraî ürünlerin bir 
takvim yılı içinde satış bedelleri tutarına göre küçük 
çiftçi muafiyetini ölçüye bağlamıştır. Bu duruma gö
re, yıllık ürün tutarı çiftçiler için 30 bin, balıkçılar 
için 40 bin liradır. 40 bin lirayı aştığı takdirde işlet
me, alan bakımından muafiyete girmese dahi, o çift
çi vergi muafiyetinden faydalanamaz. 

Anayasamızın 61 nci maddesinde «Herkes, kamu 
giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi 
ödemekle yükümlüdür» kuralı vardır. 1964 yılında 
yürürlüğe giren bu maddede belirtilen 30 bin liralık 
meblâğ, o zamandan bu zamana kadar, gelişen ekono
mik ve sosyal şartları nazarı itibare aldığımızda, 1964 
yılı 30 bin lirası, bugün en aşağı 90 bin liraya teka
bül eder. Ayrıca, ürünlerin satış bedellerinin en az 
% 70'i gider kalemini teşkil eder. Bu duruma göre, 
30 bin liralık bir ziraî ürünün satış bedeli tutarının 
ancak 9 bin lirası safî gelir demektir. 

1964 yılında, tarımsal bir aile işletmesinin yılda 
elde edebileceği 9 bin lira safî gelir olarak vergiden 
muaf tutulmuştur. Küçük çiftçi muaflığına alınan 9 
bin liralık safî gelir, bir çiftçi işletmesinde işgücü, 
aile reisi, eş ve çocuklardan oluştuğuna göre, üç emek 
unsuru için muafiyetin 1964 yılı için yetersiz oldu
ğu görülür. O tarihten bugüne kadar, içte ve dışta 
etkisini gösteren ekonomik değişiklikler, baş vurulan 
devalüasyonlar ile paramızın büyük bir değer kay
betmesi, fiyat artışlarının hızla, yükselmesine sebep 
olduğu hepinizin malumuâlileridir. 

1964 yılı ile, içinde bulunduğumuz 1976 yılları 
arasındaki 12 senelik zaman zarfında fiyatlar büyük 
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bir yükselme kaydetmiştir. Bütün bu hızlı fiyat artış
larına rağmen, küçük çiftçilere tanınan muafiyet 30 
bin lirada, diğer bir ifade ile de, yıllık 9 bin liralık 
safî gelirde tutulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu nedenlerle, nüfu
sumuzun % 65'ni teşkil eden tarım kesiminde yaşa
yan vatandaşların da takriben % 90'nı meydana ge
tiren küçük çiftçilerin, bugünkü hayat ' şartlarının 
ağırlığından daha fazla ezilmelerini önlemek, normal 
bir yaşama düzeyine kavuşmalarını temin etmek için, 
Sayın Önadım'm vermiş olduğu kanun teklifi ile, ta
rımsal aile işletmelerinde yıllık satış tutarı muafiyeti
nin 30 bin liradan 90 bin liraya çıkarılmasını veya 
başka bir deyimle, gayrisafî gelirin 27 bin liraya yük
seltilmesini ve vergiden muaf tutulmasını öngören 
kanun teklifine Millî Selâmet Partisi Grupü olarak 
müspet oy vereceğimizi arz eder, Yüce Meclisi hür
metle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barım. 
Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Meclis 

Grupu adına Sayın Oğuz'da; buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Değerli Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşme konusunu teşkil edne, Bursa Milletve
kili Kasım Önadım ve üç arkadaşının, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi üzerinde 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupu
nun görüşlerini arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız, sosyal devlet 
ilkesini benimseyen ve bu ışık altında hükümler ih
tiva eden bir Anayasadır. Anayasamızın 41 nci mad
desi, «Devlet, toplumun insanca yaşamasını temin 
için gerekli her türlü iktisadî ve sosyal tedbirleri 
alır» hükmünü muhtevi bulunmaktadır. 

Bir de yine, Anayasamızın 61 nci maddesi, «Top
lumda bulunan ve âmme hizmetlerinden istifade eden, 
Devletin nimetlerine konu olan herkes, kendi malî 
gücüne göre yükümlülüğe ve vergiye iştirak etmek 
mecburiyetindedir» hükmü vardır. 

Değerli arkadaşlarım, her zaman bu kürsüden, 
çok partili hayata girdiğimizden bu güne kadar, ge
rek iktidar olarak, gerek muhalefet olarak, Türk köy
lüsünün müreffeh bir seviyeye erişmesini temin için 
gerekli tedbirlerin alınacağını, gerekli imkânların 
bahşedileceğini ifade ettiğimiz halde, maalesef, Türk 
köylüsünü - Atatürk'ün deyimiyle - bu memleketin 
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efendisi olacak bir seviyeye getirecek imkânları ha
zırlamış değiliz. 

Türkiye'nin, bir kısım görüşe göre % 70!i, bir 
kısım görüşe göre % 64 - 65'i köylü tabakasını teş
kil etmektedir ve % 70'i ziraatle iştigal etmektedir. 
Yapılan hesaplara göre, 26,5 milyon insan köylerde, 
kırsal alanlarda yaşamaktadır. Şu hususu ifade ede
yim ki, hakikaten bugün Türk köylüsü ilkel hayat 
şartlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Türk köylü
sünün müreffeh bir hayat seviyesine erişmesini te
min için, .çağdaş dünyanın arzu ettiği istikâmete yük
selmesini temin için, muhalefet olarak, iktidar ola
rak elbirliği ile konuları üzerine eğilmeyi millî ve si
yasî bir vazife addetmemiz icap etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan konu, 
ziraî kazançların vergi muafiyetine muayyen bir had
de kadar tabi olma konusudur. Halihazır ve değiş
me konusu olan kanun, bir yıllık gelirleri 30 bin li
raya kadar olanları vergi muafiyetine tabi tutmak
ta, 30 bin liradan fazla olanları vergi muafiyeti dı
şında bırakmaktadır, 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 1961 tarihinde 
mer'iyete girmiştir ve 1964 tarihinde 484 sayılı Yasa 
ile, bu kanun tadil edilmiştir. 1964 yılından bu yana, 
aradan 11 sene gibi bir müddet geçmiş bulunmakta
dır. 11 sene içerisinde gerek dış etkenler, gerekse 
memleketimizin iç sorunları, sosyal ve iktisadî geliş
meler, değişmeler, fiyatların artışını mucip olmuş; 
toplumu teşkil eden bütün güçlerde birçok değişim
ler olması sebebiyle, bu kanunu doğrudan doğruya, 
değişen şartlara paralel bir şekilde ayarlama zarure
ti hastl olmuştur. 

Biz Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupu olarak, Komisyonun benimsemiş ve kabul et
miş olduğu metnin mevcut şartlara uygun olduğu 
kanısını taşımaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Türk köylüsünün ziraî ürün
lerini yasalar yönünden değerlendirdiğimiz takdirde, 
tam olmamakla beraber, kendisine malî, iktisadî ve 
sosyal yönden imkân tanımış oluruz. Fiyatlarda, 
traktörde, biçerdöğer'de, akaryakıtta, alet ve edevat
ta, binnetice ziraata taalluk eden bütün sorunlarda, 
mevcut şartlar muvacehesinde önemli değişiklikler ol
muştur. Bu değişikliklere paralel olarak, köylünün 
durumunu, sosyal ve iktisadî hayatını ayarlama za
rureti mevcut bulunmaktadır. Bu bakımdan teklif, 
memleketin ihtiyaçlarına ve Türk çiftçisinin hayat 
seviyesini muayyen bir noktaya getirecek yönde yer- | 

li yerinde bir teklif olarak mütalâa edümesi gerek
mektedir. 

Görüşümüz, gerek teklif yönünden, gerekse Ko
misyonun hazırlamış olduğu rapor yönünden müspet 
bulunmaktadır. 

Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin ihtiyaçlarını 
tamamen karşılamamakla beraber, muayyen bir nis
pette kendisine muayyen bir imkân tanımış bulun
maktadır. Bunu müspet olarak mütalâa etmekteyiz. • 

Grupum adına Yüce Parlamentoya saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımın isimle

rini, talep sırasına göre tekrar okuyorum : Sayın Ako-
va, Sayın Yıldırım, Sayın Avşargil, Sayın Aykul, Sa
yın Özçelik, Sayın Kırbaşlı, Sayın Dirik, Sayın Ki
taplı ve Sayın Demir. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, zaten şahısları adına 
2 kişiden başkasına söz vermemiz mümkün değil. 
Söz sırası, şahsı adına Sayın Akova'da. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Söz sıramı Sayın 
Yücel Dirik'e veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, .buyurunuz efendim. 
YÜCEL DÎRtK (izmir) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Çiftçilerin ziraî vergi muafiyetleri nispetini tespit 

etmek ve 193 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrasını değiştirmek üzere verilen teklifi müzafcere 
ediyoruz. Esasen, âdil, işlerli, neticeli bir Gelir Ver-
güsfi, bir vergi sistemi, bir vergi reformu getirinceye 
kadar, gerek defter tutup tutmama mevzuunda, ge-
rök muafiyet hadlerinin daraltılması veya genişletil
mesi mevzuunda çok larç (large) bir durumda olmak 
ve mükelleflere çeşitli kolaylıklar tanımak gerekir; 
tâ ki, vatandaşlarımız kazanmaktan korkmasınlar, tâ 
iki, Devletimiz adaletli bir vergü alma imkânını yarat
sın. Bugün, 200 000 liralık kazançtan 96 000 lira Ge
lir Vergisi alınmaktadır ki, bu durum üzerine vatan
daştan, kazancını hakkıyle göstermesini istemek, ge-
IMni defterine hakkıyle yazmasını istemek en büyük 
haksızlıktır. Vatandaş 200 000 lira kazanacak, Dev
let olarak ona diyeceğiz ki, «Siz yılda 2 800 lira ile 
geçineceiksiniz ve bana 96 000 lirasını ver». Bu tatoia-
tıyle, olacak şey değildir. 

Bunu değSşttirmek için, görüyoruz ki, Bakanlığı
mızda çok ciddî bir çalışma vardır ; Katma Değer 
Vergisi, günün birtakım şartlarına daha uygun hale 
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getirilerek hazırlanmakta ve tasarı halinde getiril
mektedir. Bu Kanun çıkarılıncaya kadar, Yüce Mec-
lisin, elinden geldiği kadar gerek esnafın defter tut
maktan kurtulma durumunu ve gerekse çiftçilerimizin 
vergi muafiyetlerini imkânlar nispetin'de ve de taM-
atıyle memleket gerçeklerine ve bir hesaba dayanarak 
genişletme arzusunda olmasını temenni etmekteyiz. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, biraz evvel arkadaş
larımız özetlediler; hakikaten, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 13 ncü maddesi küçük çiftçiyi tarif 
etmiş ve bunun yanında da 12 nci ve 14 ncü madde
ler ki, tounlar 484 sayılı ve 1964 yılında çıkan Kanun
la değiştirilmişti, muafiyetin miktarını, nispetini, ağaç 
sayısı, arazi genişliği bakımından, hayvan sayısı ba
kımından tespit etmekteydi. 

Yine bu arada, 484 sayılı Kanum.ni 193 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinde yaptığı değişiklikle, diğer 
tarifler yanında, bir 30 000 lira meselesi vardır. Yani, 
bir sene içerisinde sattığı mahsulleriin miktarı 30 000 
lirayı aşan her çiftçi, vergi muafiyetinden istifade 
edemiyordu. Şimdi bu 30 000 liralık rakam nedir? 

Bu 30 000 liralık rakamın esasını söylemek gere
kirse, gerek eski Cumhuriyet Halk Partisi devrinde, 
gerek yeni Cumhuriyet Halk Partisi devrinde 30 000 
liralık rakam çok büyük bir rakamdı; köylünün ha
yalinde göremeyeceği bir rakam idi. Fakat bu ra
kam bilhassa bu sene, Cephe Hükümetimiz zamanın
da köylüler için artık sembolik bir rakam olarak kal
dı. Bir ton tütün 40 - 44 bin Türk lirası ki, on dönüm 
araziden çıkar; 3,5 ton pamuk ki - yeni C. H. P. dev
rinde de olsa, ortalama, kâğıt üzerinde, 8 lira bir fi
yat idi, 5,5 lira civarında gitmiştir, 20 000 lira idi 
- şimdi 3,5 ton pamuk 30 000 liradır, i Arz etmek iste
diğim, 30 000 liranın bu sene için bir kıymeti olma
dığıdır. 3 ton üzüm iki sene evvel 22 000 lira, bu se
ne 9 numarası 30 000 lira, 10 numarası 33 000 lira. 
Yine, 12 ton buğday 1974*te 215 kuruştan 25 000 li
ra ve bu sene bu miktar buğday 35 000 lira. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, 1971 senesinde, o 
elektronik böylin hükümeti zamanında bir toprak ta
rım reformu işine başlandı; fakat onu yine Türkiye' 
nin gerçeklerine uygun olarak tatbik etmek bize nasip 
oldu. Orada toprak miktarını tespit ederken, her ai
lenin asgarî, vergiden muaf 15 bin lira geçinme ihtiya
cı olabileceği hesap edildi ve buna göre arazilerin bü
yüklükleri, «kuru arazide şu kadar, sulu arazide bu 
kadar» diye tespit edilmiştii, 1971'de. 

Şimdi, sene 1976 olduğuna göre, o günkü 15 bin 
lirayı da 35 bin lira, 40 bin lira olarak kabul etmek 
gerekir. Yani, bir köylü ailesinin geçinmesi için en 
az 35 - 40 bin lira bir para ayırmak gerekir. 35 - 40 
Ibin lira net gelire, köylü ailesi nasıl sahip olacaktı, 
nasıl elde edecektir? Ancak 100 bin liralık bir mah
sul satabilsin ki, 30 - 35 bin lira civarında eline net 
'bir gelir kalabilsin. Onun için Bütçe Komisyonu 
30 bin liralık haddi 60 bin liraya çıkarmış idi ve yine 
birçok arkadaşlarımız, partiler ki, hakikaten bugün 
görüşen arkadaşlarımız gerçekçi bir gözle rakamlar 
üzerinde konuştular, yalnız siyasî konuşmaları hariç, 
bazı parti sözcüleri, rakamlar üzerinde gerçekçi bir 
görüşle konuştular; bu 30 bin liranın 90 bin liraya, 
mümkünse daha fazlaya çıkmasını arzu ettiler. Bizler 
de, Grup Sözcümüzün teklifine uyarak, ziraî kesim
de 30 bin liralık vergi muafiyetinin 90 bin liraya ve 
balıkçılık, deniz ürünleri kesiminde de 40 bin liralık 
muafiyetin 120 bin liraya çıkmasını teklif ediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, belki hepimizin kazandığı 
para helâldir, çalışan herkesin kazandığı para helâl
dir; ama rençper toprağın meşakkatini çeken demek 
kişi olan bu kitlenin kazandığı para, en helâl paradır 
ki, bu kazandığı paradan çoluk çocuğunu geçindirebile-
Cek bir miktar vergisiz olarak kendisinde bırakmak 
gerekir, 

BAŞKAN — Sayın Dirik, iki dakikanız var efen
dim. Ona göre toparlayınız efendim. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Şimdi, bu kanun teklifini bizler getirmiş bulunu
yoruz. Biraz evvel konuşan Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü arkadaşımız, «ıBenim de, 17 arkada
şımın da imzası bulunan bir kanun teklifim var idi, o 
reddedilmişti» demişti. O malum, Komisyonda görü
şülmediği için, burada imza sahiplerinin talebiyle ko
nuşulmak istenmişti ve reddedilmişti. Çünkü, bu ka
nunu Hükümet olarak, parti olarak çıkarmayı bizler 
planlamıştık. Yalnız bu kanunu değil, diğer sosyal 
güvence sağlayan, köylü ile ilgili, büyük kitlelerle 

O halde, 30 000 liralık muafiyet bu devrede, köy
lüye yakın, çiftçiye yakın hükümet politikamız sa
yesinde hiçbir kıymet ifade etmez olmuş, 8 dönüm, 
7 dönüm, 5 dönüm arazisi olan bütün çiftçilerin eli
ne 30 000 liranın üzerinde para geçmiştir. 

Şu halde, ciddî olarak ve hatta mümkünse bugün 
bitirerek, Senatodan da yarın, Öbür gün geçmesini te
min ederek, hatta 1 Ocak 1975ten yürürlüğe girme
sini temin etmek mak'sadıyle, bu ziraî vergi muafiye
tini getirmek gerekir. 
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ilgili 8 kanunun yanında bu kanunu çükarmayı bizler 
planladığımız için ve bu kanunu çıkarmanın şerefi 
de bugünkü Hükümete nasip olacağı için, ancak bugün 
gündeme aldırabilmiş idik. Esasen, eski Halk Parti
sinin, gerek yeni Halk Partisinin köylünün yanında 
olmadığı, çıkacak bu kanunla Adailet Partisinin ve 
Cephe Hükümetinin, ortaklarımızın, köylünün yanın
da olduğu; hem bu kanunun çı'kmasıyle, hem bundan 
sonra, bugün mümkünse, gündemdeki diğer M kanu: 

nun çıkmasıyle belli olacaktır. Bizim devrimiz, köy
lüye refah getiren devir olmuştur. Bizim 31 Mart gü
nü Hükümeti kurduğumuz zaman ilk işimiz, gübre fi
yatını indirmek olmuştur ve 1974'deki pamuk rezale
tinden, pamuk meşalkkatinden Türk köylüsünü kur
tarmak olmuştur. Köylünün yanında biz miyiz, yok
sa bu-'meşakkati, bu rezaleti köylüye yükleyen sa
yın Halk Partisi Hükümetli midir? Bunu... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — 80 bin lira
lık tralktörü 120 bin liraya veriyorsunuz. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Evet sevgili arka
daşlarım, onların hesabı da Vardır. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Hakaret 
ediyor; «rezalet» sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Övet, rica ederim efendim. Ben 
gerekli ikazda bulunurum efendim. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü konuşmuştur. MC Hükümeti 
konuşmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, Sayın Dirik bir daki
kanızı rica ediyorum. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sözünü geri 
alsın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, herkes kendi üs
lubu içinde ifade eder, 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — «Rezalet» 
sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Övet, müsaade buyurun efen
dim, 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Pamuk rezaleti 
dedim, 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Dirik. 
Karşılıklı sataşmalar içinde kelimeleri ayıklayıp 

tespit etmek mümkün değil. Ben rica ediyorum; ar
kadaşım şahsı adına konuşuyor. Kendi üslubudur; 
meseleleri, İçtüzüğün dışına çıkmamalk şartıyle ifade 
ederler. Sizler de lütfen sataşmayın, zamanı dolmak 
üzeredir, ikmal etsin. 

Buyurun, sayın hatip. 
YÜCEL DİRİK (Devamla) — Hakaretim yok

tur; ne Cumhuriyet Halk Partililere, ne diğer partili
lere ve ne de diğer şahıslara katiyen hakaretim yok
tur, haddim değildir, terbiyem müsait değildir. «Fe
caat» diyelim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, müddetiniz doldu 
Sayın Dirik. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Pamuk fecaati 
vardır, pamuk şeameti vardır, büyük pamuk üzün
tüsü vardır, zararı vardır; bunu kasdetmek istemişim
dir sevglili arkadaşlarım. 

«Azık» diye bir söz vardır. Bu, köylünün yiyece
ği, ekmeği demektir. C. H. P. devrinde köylü azık 
değil, - bunu açıkça söylüyoruz ki - daima kazık gör
müştür. Bizim devrimizde yine, bizim devrimizde... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Seçmene se
lâm gönderiyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, rica ederim. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Bizim devrimizde 
ibu kanunların çıkmasıyle köylü, azık yanında, pey
nir yanında etüni, sütünü, giyimini, kuşamım da gö
recektir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş-
•kan, «rezalet» sözünü geri almıyor. Ne söylediğini 
duyuyorsun Sayın Başkan. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Duyamıyorum Sa
yın Başkan. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş
kan, ne söylediğini duyuyor musun? (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Övet, rica ediyorum, lütfen 
müdahale etmeyin. 

Sayın Dirik, benim bütün ikazlarıma rağmen, 
müddetinizin dolduğunu da ifade etmeme rağmen, 
son sözlerinizi ifade edip, meseleyi İçtüzüğümüze uy
gun bir şekilde neticelendirme imkânı varken; tam 
bitim sırasında böyle bir hadisenin çıkmasına mey
dan verirseniz', Riyaset olarak nasıl müdahale edece
ğiz de, hangi birinize nasıl «Aman efendim öyle ol
masın, böyle olsun» diyeceğiz? Çdk rica ederim, müd
detiniz doldu iki dakika da geçiyor, bağlayın lütfen. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Peki efendim, bağ-
' lıyorum. 

Sayın Halk Partisi Sözcüsü Hükümetimize çata
rak konuşmuştu, onun için böyle belirtmek lâzım 
oldu, 
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- BAŞKAN — Efendim, karşılıklı sataşıyorlar, hü
kümetler birbirine çatıyor, partiler çatıyor. Sizin du
rumunuz nedir şimdi? Evet efendim. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Şimdi Sayın Baş
kanım, böyle şiirli, kafiyeli kelimeler söylemek de ayıp 
değildir zannederim. Tekrar ediyorum, şahıslara ha
karet yoktur, gerçekleri belirtiyorum. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sen fakir çiftçileri 
savunamazsın, savundukların zengin çiftçilerdir. Türk 
köylüsüne hakaret ediyorsun. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Bir dakika arka
daşım. 

Şimdi, büyük çiftçilerden vergi alınması gerekir. 
Görüyoruz, 300 milyon liralık tarımsal vergi alınmış. 
Bazı çiftçiler var 10 bin, 50 bin dönüm arazi sahibi, 
vergi vermiyorlar. Ya bunlar başında bulunup çalış
tırmıyorlar, kâhyalara bırakıyorlar, zarar ediyorlar. 

BAŞKAN —- Sayın Dirik, lütfen bağlayın efen
dim, 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Bağlıyorum. 
Bu gilbi çiftçilerden vergi alınmak şartıyle 30 bin 

liralık muafiyetin tarım kesiminde 90 bin liraya, ba
lıkçılık ve deniz ürünleri kesiminde 40 bin liralık mu
afiyetin 120 bin liraya çıkarılmasını ben de şahsım 
adına temennli eder, teklif eder, Yüce Meclise say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Dirik. 
Söz sırası Sayın Yıldırım'da. Sayın Yıldırım, bu

yurun efendim, 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım, konu hakkın'da şahsî görüşlerimi 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 61 nci mad
desine göre, herkes malî gücü ölçüsünde vergi verir. 
Bu hüküm, Anayasamızın âmir ve kesin hükmüdür. 
Acalba Anayasanın bu âmir ve kesin hükmü Türki
ye'de uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Başka bir 
deyişle, Türkiye'de acaba herkes gücüne göre vergi 
veriyor mu, vermiyor mu? Kanun teklifi görüşüldü
ğü zaman, konuya gerçekten bu açıdan bakmak zo-
runluğu vardır, arkadaşlarım. 

Buna, eîbetteki aklı başırida, insaf sahibi herkes 
«hayır» diyecektir. Gerçekten Devletin güvenliği al
tında milyonları kazanan büyük firmalar, büyük iş
adamları, ithalâtçı ve ihracatçıların kazançları ölçü
sünde vergi verdiklerini söylemek hayaldir, güçtür, 
zofdur. Ciddî bir iddia, ciddî bir beyan olamaz arka

daşlarım. Çevirdikleri defter oyumarıyle gerçek ver
gilerinin % 2Q?sini - bana göre - ancak ödüyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; vergide genellik, eşitlik ve 
atialet ilkesi kadar, vergi takibini de ele almak, onun 
üzerinde durmak zorundayız. Sistemli bir takip, dev
letin vergi gücünü artırır. Devletin vergi gücü arttığı 
zaman köylüsü, kentlisi, memuru, dar gelirli olan her
kesin de yüzü gülmüş olur. Daha geçen ay İstanbul' 
daki vergi kontrol memurlarının, uzm'anlarınm bu 
yoldaki sistemli çabaları hiç kimsenin hatırından çık
mamıştır. Etkili sonuçlar ortadadır. İstanbul piyasa
sı, vergiyi kaçırmak isteyen büyük işadamları, firma
lar ihracatçıların paçaları tutuşmuştur. 

Kanun huzurunda görüşüldü, bütün siyasî parti
ler görüşlerini belirttiler. Hoş, güzel bir şey. Mensup 
olduğum Cumhuriyet Halk Partisi adına da bir ar
kadaşım konuştu, gerçekten iki yıllık milletvekilliği 
döneminde - milletvekili arkadaşlarımdan özür dile
yeceğim - Hazinenin yararına olsun, olmasın Yüce 
Parlamentoya ne gelmişse Yüce Parlamentodan çık
mıştır, kanun teklifi ve tasarısı çıkmıştır. 

Bugün Türkiye'de vergiyi kimden alıyoruz arka
daşlarım? Vergiyi Türkiye'de veren yılda 24 bin lira 
alan memurdur. Durumu belli çünkü bordrolarda. Bu 
memur ne ile geçiniyor? Bunun üzerinde durmalıyız. 
Dalha dün Bütçe Plan Komisyonunda - A. P.'li ar
kadaşlarıma, M. S. P.'li arkadaşlarıma bitap ediyo
rum - dar gelirli geçim endişesi altında kıvranan me
murlar için katsayıyı 10'a çıkaralım dedik, Bütçe Plan 
Komisyonunun A. P. kanadı, M. S. P. kanadı fer
yatlar kopardılar. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Büyükler de
ğil küçükler yedi onlardan kazığı. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — «Efendim 
Hazine elden gidiyor, katsayıyı 10'a çıkardığımız za
man Hazineye, Maliyeye 5 milyar lira yük gelmiş olu
yor. Bunun altından Devletin çıkmasına imkân yok
tur» dediler. Değerli arkadaşlarım, yani kanun tek
lifini bu açıdan da ele almamız, üzerinde durmamız 
zorunluluğu vardır. Yarış edercesine, politika yapar
casına konu üzerinde düşünme, benîm kişisel kanaa
time göre olumlu sonuçlar verrnez. Bunu huzurunuz
da arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten bu saplantıyı yap
tıktan sonra konuya gelmiş olayım. Küçük çiftçi mu
aflığı 193 sayılı Vergi Kanununun 12 ve 13 n'cü mad
delerinde yer almaktadır. 12 nci madde, vergi için iş
letme büyüklüğünü esas almıştır. 13 ncü madde ise, 
tarım ürünlerinin bir takvim yılı için satış bedelini 
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esas atmıştır. Şimdiye kadar 1964 yılında çıkan ka
nunda 30 bin lira tavan esas alınmış idi. Bu takdirde 
çiftçi muaflığından istifade eden çiftçinin yılda 30 
bin liranın altında, 30 bin ve daha altında satış yap
ması gerekiyordu. Gerçekten aradan tam 10 sene geç
miştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 12 nöi ve 
13 ncü maddeleri 1964 yılında tadil görmüştür ve bu 
süre içinde içte ve dışta büyük ekonomik değişiklikler 
olmuştur, paramız büyük değer kaybına uğramıştır, 
fiyatlar yıldan yıla artmıştır. Bütün grup sözcüsü ar-' 
kadaşlarımın ve şahsı adına konuşan arkadaşımın da 
beyan ettiği gihi, b ö l e r d e fiyatlar en az 1964'e na
zaran 3 - 4 defa artmıştır. Durum böyle olmasına rağ
men, -vergi muaflığı için kanunun öngördüğü 30 bin 
lira aynen kalmıştır. Bu haksızlıktır, bunu kahul edi
yorum. Değişmesinde gerçekten zorunluluk vardır. 
Demin de arz ettim, bütün arkadaşlarımız, siyasî par-
tilerimüz değişmeden yana görünüyorlar. Demin de 
söyledim, hoş, güzel bir şey. Ama muaflık için tavan 
ne olmalıdır? Teklifte ileri sürülen 90 bin ile 120 bin 
lira mı olmalı, yoksa Bütçe Plan Komisyonunun ka
bul ettiği şekilde 60 binle 75 bin mi olmalıdır? Ar
kadaşlarım, konu bu yönden gayet ciddidir. Vergi 
ziyamı örilemdk, Hazineyi zarara sokmamayı düşün
mek, vergide adalet, eşitlik ilkesine dikkat etmek 
zorundayız. Parlamentonun, milletvekili arkadaşları
mın görevlerinin başında, benim kişisel kanaatime gö
re bu gelir. Bu zorunluk vatandaşı, en az düşünmek ve 
korumak kadar siyasî partilerin de görevidir. 

Değerli arkadaşlar, çiftçiler lehine Demire! Hü
kümetinin verdiği sözün hiçbirisi yerine gelmiş de
ğildir. Gübre fiyatlarında - söz edildi, konuşuldu di
ye dokunuyorum - indirim yaptık yaygarast tutma
mıştır. Bundan büyük çiftçi ve boya sanayii istifade 
etmiştir. Küçük çiftçi, Orta Anadolu'da oturan köy
lülerimiz, çiftçilerimiz, Doğu Anadolu'da yaşayan 
yurttaşlarınız bundan asla ve asla istifade etmiş de
ğildir. Aksine, Hazinenin bundan dolayı üstelediği 
5 milyar lira zararı dolaylı ve dolaysız bir şekilde 
Kars'ın Posof ilçesinin falanca köyünde oturan, yıl
da evine 1 000 lira girmeyen vatandaşım üzerine al
mıştır. 

BAŞKAN —• Sayın Yıldırım, iki dakikanız var, 
hatırlatıyorum. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım, uyacağım. 

Sayın Demirel «zam yapmayacağım» dediği hal
de, «Dün dündür, bugün bugündür» diyerek, zamlar 
birbirlerini kovalamaktadır değerli arkadaşlarım. 

Çiftçimin yaşam supaibı olan traktöre yeniden 10 
hin Kra-civarmda zam gelmiştir. Aracılara ve tem
silcilere traktör ithalini sağlamak ayrı bir problem
dir. Huzuru bozmamak için bunun üzerinde durmaya
cağım şimdilik. 

Hükümetin, arz ettiğim tutum ve davranışı çiftçi
nin lehine değildir. Ancak, getirilen kanun teklifi az 
da olsa çüftşfinin lehine olduğu için, kişisel olarak 
lehine oyumu kullanacağım, teklifi olumlu görüyo
rum. Yalnız, miktar hususundaki düşüncemi madde
ler konuşma konusu,, görüşme konusu olduğu zaman 
Sayın Başkanım lütfeder bana sıra verirlerse, grup 
adına değil, kişisel düşüncelerimi o zaman arz edece
ğim. 

Beni dinlediğiniz için cümlenize, Sayın Başjkana 
saygılar sunarım.' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin tümü 

üzerindeki müzakereler sona ermiş bulunuyor. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
484 sayılı Kanunla değişik ve «satış tutarı ölçüsü» 
başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Satış tutarı ölçüsü : 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından fayda
lanabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 60 000 lirayı geçmeme
si şarttır. Bu had, balıkçılar için 75 000 liradır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın Önsal, 
Demokratik Parti Grupu adına buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 
(Sakarya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekil
leri; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad
desiyle düzenlenen küçük çiftçi muafiyet sının 30 
bin lira, balıkçılar içinde 40 bin" liradır. Şimdi, bu 
sınırları günün şartlarına göre değiştireceğiz. 

Teklif metninde «küçük çiftçi muaflığı sınırı 90 
bin lira, balıkçılar için sınır 120 bin lira olsun» de
niliyor. Komisyon değişiklik yapmış, diyor ki: «Kü-
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çük çiftçi için muafiyet sının 60 bin lira olsun, ba
lıkçılar için de 75 bin lira olsun» Bunu bir esasa 
dayamaya mecburuz. Mademki, 1964 şartlarına dö
neceğiz ve 1964 şartlarını bugün de uygulanabilir 
hale getireceğiz, o halde endekslere bakmamız lâ
zımdır. Toptan fiyatlardaki artış ne miktarda ol
muştur bu süre zarfında? Onun bu artışı 30 bin ve 
40 bin liralık sınırlara uygulamak suretiyle, bugünün 
şartlarını 1964 şartlarına irca etmemiz gerekmekte
dir. Toptan eşya fiyatları endeksi tetkik edilirse ve 
1963 rakamları 100 olarak kabul edilir ise, bugün 
endeksler 350 olmuştur. Yani, toptan eşya fiyatları 
3,5 misli artmış. Eğer, muafiyet sınırını 1964 şartla
rına uygun hale getirmek istiyor isek, o takdirde 
1964'teki muafiyet sınırını 3,5 rakamı ile çarpmak 
mecburiyetindeyiz. 3,5 rakamı ile çarparsak ne olur? 
90 bin lira 105 bin lira olur. Küçük çiftçi için mua
fiyet sınırı 105 bin lira olur, balıkçılar için ise, 40 
bini 3,5'la çarparsak 140 bin lira olur. Asgarî bu ra
kamları tutturmalıyız, sınırı asgarî bu seviyede tut
malıyız ki, 1964 şartlarına dönmüş olalım. Bunun 
aşağısında tespit edilecek olan rakamlar geriye doğ
ru gidiştir, köylü ve çiftçinin hayat seviyesini -yük
selteceğiz» diyenlerin söylediklerini yapmamaları, 
tatbik etmemeleri olur. Onun için, Demokratik Par
ti olarak biz, bu seviyeyi bir kere mutlaka geçme
miz lâzımdır diyoruz. 

Bir hususu daha düşünmek mecburiyetindeyiz, o 
husus da şudur: Her sene Türkiye'de fiyatlar ı% 15-20 
artıyor. Önümüzdeki sene elbette fiyatlar artacak ve 
1964 senesinde küçük çiftçi muafiyet sınırını ve ba
lıkçıların muafiyet sınırını irca etmek için 3,5 raka
mının da üstüne çıkmak mecburiyetinde kalınacak
tır. Gelecek senede bir ayarlama yapılmaması için, 
bu seneden önümüzdeki yılların marjını da nazarı 
itibara almak mecburiyetindeyiz. 

Biraz evvel gruplar adına konuşan arkadaşları
mın ifadelerinden anladığıma göre, gruplar küçük 
çiftçi için muafiyet sınırının 90 bin lira, balıkçılar 
için de 120 bin lira olması görüşündedirler. Ancak, 
bu, meseleyi, kanaatimce ve Demokratik Partinin 
kanaatince halletmem ektedir; biraz evvel de ifade 
ettiğim ve verdiğim rakamlar muvacehesinde 196 S 
şartlarından daha geriye gitmektir. Bu, rakamların 
tespiti. 

O bakımdan, verdiğimiz önergeye Yüce Meclisçe 
itibar edilmesini rica ediyor ve diyoruz ki; küçük 
çiftçi muafiyet sınırı 120 bin lira olarak, balıkçılar 
için de muafiyet sınırı 150 bin lira olarak tespit edil
melidir. 

ı Bunun dışında, Hükümetten de bir ricamız var. 
Hükümet, diyor ki: «Köylü ve çiftçinin hayat seviye
sini yükselteceğim.» Programına da bir sürü şey derç 
etmiş, bunların hiç birisini de yapmamış. 

Biraz evvel Sayın Adalet Partisi sözcüsü, «Yapıl
dı» dedi; ama bir tasarıyı Meclise bir sene sonra 

I yahut da 10 ay sonra sevk etmek hiç bir şey ifade 
j etmez. Biz bu Meclise ne tasarıların sevk edildiğini 
I gördük, ama bunların hiç biri gerçekleşme imkânını 
I bulamadı. Göz boyamak maksadıyle sevk edilen ta-
I sarıları da iyi biliriz, tecrübesini de yaptık. Öyle an-
I laşılıyor ki, onlardan da bir netice çıkmayacaktır; 

ama, bu küçük çiftçi muaflığı konusunda Hüküme
tin hiç olmazsa bir vaadini tutması bakımından, bu 

I noktaya eğilmesini rica ediyoruz. 

Türkiye'de fiyatlar arttıkça küçük çiftçi muafi-
I yet sınırı ve balıkçılık muafiyet sınırı da o nispette 
I artmalıdır. Bir elâstisite mevzua getirmek mecburi

yetindeyiz. Hükümet bu konuyu tetkik etsin ve bu 
I konuyu Meclise getirsin. Küçük çiftçi ve balıkçılara 
I yapabileceği yegâne yardım ve onların lehinde yapa-
I bileceği yegâne hareket bu olacaktır kanaatini taşı-
I yoruz. 
I Yüce Meclise saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsal. 
I Şu ana kadar diğer parti grupları adına... 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş-
I kan, grup adına söz istedim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 
I söz istiyorum. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Söz 
I istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, Sayın Aykul, Sayın 
I Avşargil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuri-
I yet Halk Partisi Grupu adına Mehmet Yüceler ko-
I nuşacak. 

BAŞKAN — Yazılı belge gelmedi. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Gönderdim 

I efendim. 
I BAŞKAN — Sayın Yüceler, bana şu anda intikal 

etmiş bir belge yok. Dikkatle takibediyorum, Sayın 
I Yüceler, Sayın Aykul, Sayın Avşargil işaret ediyor

lar. 
I Şimdi, ilgili arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, 
I 211 sıra sayılı tasarının görüşülmesi sırasında Sayın 

Yüceler'in grup adına sözcü olduğu ifade ediliyor. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 210 olarak 

I tashih ediyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Uysal, bir zühul olduğu an
laşılıyor. Birbirimizin kafasından geçenleri ölçecek 
alet yok ki, ben bilemem tabiî; ama tashih edelim. 
Bunu 210 olarak düzeltiyorum. 

Şahsı adına söz isteyen arkadaşları arz ediyorum. 
Sayın Kırbaşlı, Sayın Kitaplı, Sayın Akova, Sayın 
Aykul, Sayın Yüceler, Sayın Avşargil. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Yüceler, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜCE
LER (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Görüşmekte olduğumuz 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi bu Mecliste vaktiyle 
gerek komisyonlarda, gerekse Mecliste uzun süreyi 
almış bir kanunla ilgili bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısı Meclise geldiği zaman - hatı
rımda kaldığına göre - geçici bir komisyon kurul
muştu ve bu komisyonda bir aydan fazla bu kanun 
tasarısı üzerinde duruldu. Yine milletvekili arkadaş
larımızın hatırlayacağı üzere, 1960'dan sonra Tür
kiye'nin anatemel sorunlarının halledilebilmesi için 
o günkü mütehassıslar, düşünürler, siyasetçiler üç 
nokta üzerinde durmuşlardı: Birinci olarak, Türkiye' 
nin anaproblemleri nedir, evvelâ bunlar tespit edil
sin. Bunlar tespit edildikten sonra, bu problemlerin 
halledilebilmesi için ne kadar paraya ihtiyaç var, 
bu tespit edilsin. Bu para da temin edildikten sonra, 
bunu hangi personelle yapacağız, bunun üzerinde du
ralım diye, hatırımda kaldığına göre üç anakonu 
üzerinde durulmuştu. Birinci olarak bahsettiğim, 
anatemel problemler, aylarca Yüksek Planlama Teş
kilâtı tarafından gönderilen uzmanlar vasıtasıyle 
tespit edildi. Bu tespit edilen anaproblemleri hallede
bilmek için vergi reformu kanunlarına ve Personel 
Kanununa el atıldı. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, bir dakikanızı rica 
ediyorum; bir hatırlatma yapacağım. Gruplar adına 
maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde, grup söz
cülerinin süresi 10 dakika, şahsı adına görüşme ya
pan sayın üyelerin süresi 5 dakikadır. Sözlerinizin 
tekmillenmesi ve bir yanlışlığa mahal verilmemesi 
için bu hususu hatırlattım. Sayın Yüceler, bu araya 
girme süremi de zamanınızdan düşmüş bulunuyo
rum. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Mümkün olduğu kadar konuşmamı 10 da
kikaya sığdırmaya çalışacağım Sayın Başkan. 

Şimdi bu ziraî gelir vergisi ile ilgili kanun tasa
rısı Meclise geldiği zaman; bilhassa yeni gelen Ada
let Partili kardeşlerime hatırlatmak isterim; Türkiye' 
nin bütün çevresindeki büyük çiftçiler Ankara'ya gel
diler ve o ana kadar Türkiye'de ziraî gelir vergisi 
diye bir verginin verilmediği iddia ediliyordu. Hatta 
ziraî gelir vergisi verilmediği için, tarımdan bir çok 
gelirin de vergi kaçakçılığına sebep olduğu biliniyor
du. Onun için ziraî gelir vergisinin alınması, bazı 
yönlerde vergi kaçakçılığını da önleme bakımından 
önemli idi. Fakat bu kanun tasarısının çıkarılmama
sı için o günkü, çok yakinen isimlerini bildiğim Ada
let Partili arkadaşlarım faaliyete geçtiler. Türkiye' 
nin yine isimlerini teker teker bildiğim pek çok çift
çileri de Ankara'ya geldiler ve bu kanunu çıkarttır
mamak için her çareye başvurdular. Bu sırada ben
deniz o komisyonun hem ikinci başkanı idim, hem 
de Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı idim. Bütün 
bu temasların ağırlığı da benim üzerimde toplanı
yordu. Ama muvaffak olamadılar, bazı arkadaşları
mızı ikna etmek suretiyle bu kanun tasarısının aley
hinde geniş çapta propaganda yaptılar ve hatta yal
nız Meclis çatısı içinde değil, Türkiye sathında köy 
köy gezmek suretiyle Cumhuriyet Halle Partisinin 
aleyhinde ve «Ey çiftçi, ne duruyorsunuz, dikili ağa
cınızdan tavuğunuza varıncaya kadar her canlı hay
vanattan Cumhuriyet Halk Partisi gelir vergisi ala
cak» diye Türkiye sathında geniş propagandalar ya
pıldı. Onun için, bunları Türk çiftçisi de çok iyi bilir, 
buradaki milletvekillerinin çoğu da bilir. Buraya çı
kıp da, «biz bu kanunu çıkarıyoruz, çiftçilerin lehi
ne çalışıyoruz» gibi sözler havada kalan sözlerdir. 
Kimin küçük çiftçinin lehine çalıştığı, kimin aleyhi
ne çalıştığını geçmiş zaman göstermiştir. O bakımdan 
şimdi bizim korkumuz daha ziyade küçük çiftçiyi ko
ruyalım derken, asıl gelir vergisi vermesi gereken 
büyük çiftçilere de mümkün olduğu kadar gelir ver
gisi vermesini önlemenin mahzurlu olduğunu iddia 
ediyoruz. Yani bu sınırları genişletirken, «Acaba 
Türkiye'deki büyük çiftçiler de zaten azınlıktadır, 
onları da bu kapsamın içine sokar ve dolayısıyle ada
letsiz bir iş yapar mıyız?» diye bir endişenin için
deyiz. 

O bakımdan o günkü kanun tasarısı üzerinde ko
nuşulurken bize komisyonda; «Efendim, yalnız Ara
zi Vergisi üzerinde durun, satış üzerinde durmayın» 
diye iddia etmişlerdi. O günkü tespit edilen rakamla
ra göre, eğer 30 bin liranın üstündeki mahsul satan 
çiftçiden tespit edilen ölçüleıde vergi alınmış olsay
dı; ortalama her yıl 2 mıiyar liraya yakın gelir te-
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min edilmesi mümkün olacaktı. Fakat bu kanun çık
tıktan sonra dahi, yine hatırımda yanlış kalmamışsa, 
65 - 85 milyon lira kadar ık sene - tahmin ediyorum -
Hazineye bir gelir temin edildi; bilâhara da bu mik
tar artmak suretiyle 150 - 200 milyon lirayı buldu. 
Şu anda bilmiyorum ne kadar gelir temin ediliyor. 

BAŞKAN — Saym Yüceler, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Onun için 
bir de arazi ölçüsünün dışında satış ölçüsü dikkate 
alındı. 

Bu kadar temastan sonra, bu arazi ölçüleri de yi
ne kanunun 12 nci maddesinde tadat edilmiştir. İş
letme büyüklüğü ölçüsü diye ve bu işletme büyüklü
ğü ölçüsüne göre birinci grup hububat ziraatında 
ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 300 dönüm olarak 
tespit edildi. İkinci grupta bakliyat, ayçiçeği ve bu 
kategoriye giren ziraî mahsullerin yüz ölçümü 220 
dönüm olarak tespit edildi. Üçüncü grupta pamuk; 
dördüncü grup pancar ve patates; beşinci grup tütün, 
çay, sebze; altıncı grup meyve, yedinci grup meyve 
verebilecek antepfıstığı ve zeytinlikler 1 500 ağaç 
olarak, bütün bunların yüz ölçümü miktarı da tespit 
edildi ve o günkü verimleri de dikkate alınmak su
retiyle,- o günkü tespit edilmiş olan hububat ziraatin-
de 90 bin ve balıkçılar için de 120 bin lira tespit edil
mişti. 

Şimdi 1 nci madde üzerinde söz almamın maksadı 
aslında şu: Birçok değişiklik teklifleri geldiğini gö
rüyorum. Değerli arkadaşlarım, bu değişiklik teklif
leri eğer daha önce tespit edilmiş olan yüz ölçümü 
verimlerine uymazsa, o zaman ileride ya daha önce 
tespit ve 12 nci madde de tadat edilmiş olan yüz öl
çümlerinin değeri kalmaz; yani kontrolü kaybeder
siniz, veyahut o ölçüler üzerinde de değişiklik yap
mak mecburiyeti hâsıl olur. 

Ben oturduğum yerde hesaplamaya çalıştım ve 
teklif sahipleri, aşağı yukarı bu verimle yüz ölçümle
rini Türkiye şartlarına göre birbirine denk getirmeye 
çalışmışlardır. 

O bakımdan, Cumhuriyet Halk Partisi Grtıpu ola
rak biz de, teklifte gösterildiği veçhile; hububatta 90 
bin lirayı ve balıkçılar için de 120 bin lirayı geçme
mesi şartıyle bu teklifi aynen destekliyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüceler. 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Akova, 

buyurun efendim. 

] A. P. GRUPU ADINA ENVER AKOVA (Si
vas) —. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Adalet 
Partisi Grupunun 1 nci madde üzerindeki görüşleri
ni arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden önce, bu tek
lifi Yüce Meclise getiren Sayın Önadım ve arkadaş
larına teşekkürü bir borç bilmekteyiz. 

1964 yılında 193 sayılı Kanun çıkarılmış ve bazı 
değişikliklere tabi tutulmak suretiyle, 11 senelik müd
det içinde eğer değişen rakamlara kendimizi götür
düğümüz zaman, bu teklifin ne kadar haklı bir ge
rekçe ile Yüce Meclise getirildiğini söylemek, tahmin 
ediyorum büyük bir isabet getirir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün köylerimizde ve 
kasabalarımızda küçük çiftçilerin, ailelerin ve büyük 
çiftçi ailelerinin çalıştırmış oldukları kişilerin yevmi
yelerini bir defa hesaba koymak gerekir, bu bir. İkin-
sici, 30 bin liralık muaflık, bugün için kanaatimiz
ce geçerli değildir. Zira 30 binin bugünkü olan he-

. sabi yapılan istatistiklere göre, küçük çiftçilerin yap
mış oldukları bir senelik, masraf, 30 bin liraya göre 
21 bin liradır. Elde safi kalan gelir ise, 9 bin liradır. 
Buna göre küçük çiftçilerin muaflıktan yararlandığı 
iddia edilemez. Bu duruma göre, teklifte 3Ö binin 
ziraî bölümünde 90 bin liraya çıkarılmış olmasını, 
Adalet Partisi Grupu olarak müspet karşılamakta
yız. Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan bildiğiniz 
gibi para, 1964 yılına göre değerini muhafaza etme
mektedir. Yapılan devalüasyon neticesinde o günün 
30 bin lirası bugüne - eğer kıyas edilecek olunur ise -
90 bin lira ile değil, belki de 100 bin lirayı dahi geç
mektedir. Bunun için 90 bin liranın miktar olarak 
getirilmiş olması da calibi dikkattir. Bunun yanında 
ayrı olarak balıkçılar için de 120 bin liranın konmuş 
olması partimiz tarafından benimsenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi kendi felse
fesinde, kendi programında daima çiftçinin, köylü
nün yanındadır. Bunu hem seçimlerde, hem progra
mında söylemiş ve hem Yüce Mecliste devamlı ola
rak söylemektedir. Yapılan teklif de bunu zaten te
yit etmektedir. Adalet Partisi olarak, Komisyonun 
yapmış olduğu değişikliğe değil, birinci maddeye ay
nen oy vereceğimizi arz edeı, Yüce Meclise saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Millî Selâmet Partisi Meclis Grupu adına Sayın 

Barım, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER NAİMİ BA

RIM (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 
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Görüşmekte olduğumuz 193 sayılı Kanunda ön
görülen ve bundan evvel tatbikatı yapılan, küçük 
çiftçiler için 30 bin liralık ve balıkçılar için 40 bin 
liralık muafiyetin şu ana kadar olan konuşmacıların 
özetlediği gibi, biz de konuşmamızda belirttiğimiz 
veçhile, küçük çiftçilerin 90 bin lira olmasını ve ba
lıkçılar için de bu muafiyetin 120 bin lira olmasını 
benimsiyoruz. Daha evvel grup adına yaptığım ko
nuşmada da bunu belirtmiştim. Birinci maddenin 
kanun teklifinin geldiği şekliyle; Komisyondan gel
diği şekliyle değil de, kanun teklifi şekliyle, yani 
küçük çiftçiler için 90 bin ve balıkçılar için 120 bin 
lira olarak kabul etmemizi grupum adına arz ediyo
rum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barım. 
Şahısları adına söz talep edenlerden Sayın Kırbaş-

lı, buyurun efendim. 
Sayın Kırbaşlı, süreniz beş dakikadır efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaş

lar; 
Dünyanın her tarafında; ister iktısaden geri kalmış, 

ister ilerlemiş bütün memleketlerinde çiftçilik vardır; 
Amerika dahil küçük çiftçiler korunmaktadır. Küçük 
çiftçiyi nasıl koruyacağımızın münakaşası burada ya
pılmaz. Bunun muhtelif usulleri vardır. Birkaç tane
sini size ifade edebilirim. 

Bu yollardan bir tanesi, en popüler oianı, işletme
lerin girdilerinde, aldığı mallarda ucuzluk yapmak; 
bir de destekleme alımlarında küçük çiftçiler lehine 
değişik fiyatlar uygulamaktır. 

Şimdi huzurumuza bir kanun teklifi geliyor. Bu 
da, gene küçük çiftçi lehine getirilmiş bir kanun tek
lifidir. 

Ben söz almayacaktım; fakat baktım ki, Mecliste 
küçük çiftçiyi koruma yarışı var, bu bir yanş halini 
almıştır. Hislerin ötesinde mantıkla, ilimle, teknikle 
bağdaşır tekliflerle bu kürsüye gelmek bize yaraşır. 
Onun için de, Türkiye'nin ziraî bünyesini, Türkiye'
deki işletmelerin bünyesini iyi bilmek lâzımdır. 

Hadler arasında o kadar büyük farklar var ki, 
Komisyondan 60 bin çıkmış, 90 bin teklif edilmiş, 
bir arkadaşımız da buraya geldi «120 bin olsun» 
diyor. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Endeksle söy
ledi. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet efendim. 
Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'nin ziraî bünye

sinde en önemli husus; ziraî işletmenin bünye yapı-

I sında, bu muafiyetin ne getirip, ne götüreceğidir. 
I Hadler buna göre ayarlanmalıdır. 
I Toprak bakımından, eğer ziraî işletmenin toprağı 
I kendisine ait ise, onun satış bedelinden cebine giren 
I miktar başka türlü, eğer toprak kira ise, gene, ınik-
I tar üzerinden başka türlü tecelli edecektir; eğer or-
I takçı ise - Bunun adına («satış bedeli» denmiştir - net 
I satış bedeli değişecektir. Emek bakımından kendisi 

işletiyorsa, küçük aile işletmesi ise, bütün fertleriyle 
I buna iştirak etmişse net satış ayrı tecelli edecektir. 

Eğer araç gereç bakımından traktör, biçerdöver ken-
I dişine ait ise başka türlü tecelli edecektir. Bunları ki-
I raîayıp da işletmeyi çalıştırıyorsa başka türlü tecelli 
I edecektir. Onun için gönül isterdi ki, bu hadler tes-
I pit edilirken ziraî bünyemiz nazarı itibare alınarak 
I tespit edilsin. 
I Burada şunu demek istiyorum: Türkiye'de çiftçi 
I tarifi belirli yapılmamıştır. Kim iddia edecekse, müna

kaşaya hazırım; içeride, dışarıda. Ne toprak bakımın-
I dan, ne ziraî gelir bakımından.. 
I Burada <sSatış bedeli» demiş. Satış bedeli muğ-
I laktır. Şuraya göre satış bedelinin 1% 20'si cebinde 

kalır, şu bünyeye göre % 80'i cebinde kalır. Toprağın 
I şeklini deminden beri sayıyorum. Bu tabir de muğ

laktır, yanlıştır. Türkiye'nin bünyesine, işletmeciliği
ne uygun bir şey değildir; ama buna rağmen küçük 
çiftçi korunmalıdır; küçük çiftçinin tarifi iyi yapıl
malıdır. 

Bir köyde, bu nispetlere göre, bunu aşan iki bü
yük çiftçiyi veya Anadoluyu düşününüz. Doğu Ana
dolu'da büyük çiftçi tabirine giren birisi Orta Ana
dolu'da başka şekil alacak, tütün bölgesinde başka 

J şekil alacak ve bu da adaletsizliklere tatbikatta yer 
I veren bir sistem olarak kalacaktır. Bunu böyle kabul 

etmeye mecburuz. 
Küçük çiftçi için 90 bin lira, balıkçılar için 120 

I bin lira kabul edilsin; fakat benim buradan bütün 
temennim, Türkiye'de bölgeler itibariyle - ne arazi, 
ne satış bedeli, bunun ikisi de yanlıştır - küçük çiftçi 
iyi tarif edilmelidir. Korunacaksa, hedef alınacaksa 
küçük çiftçi hedef alınmalıdır. Yoksa bu tatbikatla 
küçük çiftçi, orta çiftçi, büyük çiftçi birbirine karışa
cak; vergi yönünden fedakârlık yaptırılması lâzım 
gelenle, hiç vergi vermemesi lâzım gelen aynı hizada 
tutulacaktır. Büyük Millet Meclisi olarak adalet tev
zi ederken, büyük adaletsizliklere yol açmayalım. 

Bütün temennim, bundan böyle bu kanunlar ge
lirken evvelâ Türkiye'nin bünyesi, ziraî işletmelerinin 
bünyesi iyi bilinmeli, ondan sonra bunlara göre kü
çük çiftçi tarifi getirilmelidir. 
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Ziraat Bankasına göre küçük çiftçinin tarifi baş
ka, Ziraat Odalarına göre küçük çiftçinin tarifi baş
ka, Maliyeye göre küçük çiftçinin tarifi başka. Bu
nun içinden çıkılmaz arkadaşlarım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı. 
İki sayın üyenin kişisel görüşlerini ifadeden sonra 

1 nci madde üzerindeki müzakereler sona ermiş bu
lunuyor. 

1 nci madde üzerinde bana şu ana kadar intikal 
eden dokuz değiştirge önergesi vardır. Bu önergele
ri önce geliş sırasına göre okutacak, bilâhara de ay
kırılık derecesine göre işleme tabi tutacağım. 

1 nci değiştirge önergesini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun. 13 ncü mad

desini tadil eden kanun teklifinin 1 nci maddesinde 
bulunan çiftçilerle ilgili vergi muafiyeti haddinin 
60 bin liradan 90 bin liraya; balıkçılarla ilgili haddin 
75 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Bursa Bursa 
Hüseyin Sungur Kasım Önadım 

Bursa 
Mustafa Tayyar 

îzmir 
Cemal Tercan 

Bursa 
Ahmet Türkel 

Bursa 
Halil Karaatlı 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakere konusu 193 sayılı Ziraî Gelir Vergisi 

kanun teklifindeki 60 bin liranın 90 bin lira olarak 
değiştirilmesini arz ve tekif ederiz. 

Manisa Aydın 
Süleyman Çağlar Behiç Tozkoparan 

Muğla Denizli 
Ünat Demir ' Rıza Gençoğlu 
Adıyaman Bursa 
Halil Ağar Kasım Önadım 

BAŞKAN — 3 ncü değiştirge önergesini okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad

desinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederiz: 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından istifade 
edebilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 90 bin lirayı geçmemesi 
şarttır. Bu had, balıkçılar için 120 bin liradır. 

İzmlir 
Neccar Türkcan 

İzmir 
Kaya Bengisu 

îzmir 
Alev Coşkun 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Siirt 
Abdüîkerim Zilân 

Erzincan 
Hasan Çet'inkaya 

Manisa 
Veli Bakirli 

İçel 
Süleyman Şimşek 

İzmir 
Kemal Önder 

Manisa 
Mustafa Ok 

Sakarya 
Hayrettin Uysal" 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ben 
imzamı geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil imzalarını geri alı
yorlar. 

4 ncü değiştirge önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad

desi 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Bursa 
Vedat Önsal Mehmet Turgut 

Denizli Ankara 
Hasan Korkmazcan Cevat Önder 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
484 sayılı Kanunla değişik ve «Satış tutarı ölçüsü» 
başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Satış tutarı ölçüsü : 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından faydala
nabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 120 000 lirayı geçmemesi 
şarttır. Bu had, balıkçılar için 150 000 liradır. 

BAŞKAN 
rum. 

5 nci değiştirge önergesini okutuyo-

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesinin 

satış tutarı ölçüsünü vazeden 13 ncü maddeye son 
fıkra olarak, 
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«Bu hadleri Hükümet % 100'e kadar artırmaya 
yetkilidir». 

Eklenmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Muğla Burdur 
Ünat Demir Faik Kırbaşlı 

Samsun tzmir 
Doğan Kitaplı İsmail Taşlı 

tzmir Çanakkale 
Cemal Tercan Zekiye Gülsen 

BAŞKAN — 6 ncı değiştirge önergesini okutuyo
rum: 

Meclis Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 484 sayılı Ka

nunla değişik ve «Satış tutarı» başlığını taşıyan 13 
ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 1. — Küçük çiftçi muaflığından faydala
nabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedeleri tutarının (100 bin) lirayı geçme
mesi şarttır. Bu had balıkçılar için 125 bin liradır. 

Antalya Hatay 
Fahri Özçelik Malik Yılman 

Tekirdağ Konya 
Ömer Kahraman İsmet Büyükyaylacı 

Çanakkale 
Hasan Sever 

BAŞKAN — 7 nci değiştirge önergesini okutuyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad

desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinde, küçük çiftçiler için bir takvim yılı 
içindeki satış bedelleri tutarının 120 000, balıkçılar için 
de, 140 000 lira olarak saptanmasını saygiyle öneririz. 

Kayseri Bingöl 
Tufan Doğan Avşargil Hasan Celalettin Ezman 

Manisa Eskişehir 
Hasan Zengin Murat Kahyaoğlu 

Denizli 
Hüseyin Erçelik 

BAŞKAN — 8 nci değiştirge önergesini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

öneririz: 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından faydala

nabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı içindeki 

satış bedelleri tutarının 120 000 lirayı geçmemesi şart
tır. Bu had, balıkçılar için 150 000 liradır. 

Adana Balıkesir 
Gsman Çıtırık Necati Cebe 

Artvin Uşak 
Ekrem Sadi Erdem Kadir Özpak 

* Samsun 
Fuat Uysal 

BAŞKAN — 9 ncu değişiklik önergesini okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 193 sayılı Kanunun 13 ncü 

maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli İstanbul 
Şevket Kazan Süleyman Arif Emre 

Elâzığ Trabzon 
Ömer Naimi Barım Lütfi Köktaş 

Bolu • Konya 
Harun Aytaç Reşat Aksoy 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından istifade 
edebilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı içindeki 

satış bedelleri tutarının 90 bin lirayı geçmemesi şart
tır. 

Bu had, bahkçüar için 120 bin liradır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci mad
de üzerinde verilen değiştirge önergelerini gel'iş sırası
na göre okutmuş bulunuyorum. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, açık oyla
ma istemimiz var. 

BAŞKAN — Efendim, daha muameleyi tamamla
mış değiliz Sayın Sanlı. 

Şimdi bu önergeleri aykırılık derecesine göre ayrı 
ayrı okutacak ve muameleye koyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu Divan Üyesi 
arkadaşlarımla görüşme imkânını buldum, özür dile
rim. 

Sayın Ünat Demir ve arkadaşlarının teklifini, bu 
miktarların, küçük çiftçiler ve bahkçüar için tanınan 
muafiyet haddinin, Hükümete yetki verilerek, icabında 
yüzde yüze kadar artırılması hususu, en aykırı teklif 
mi diye bir tereddüdüm oldu. Takrirlerini tetkik ettiği
mizde, gördük ki; birinci maddedeki muafiyet hadleri
nin aynen kalmasını; fakat ikinci bir fıkra eklenmek 
suretiyle Hükümete icabı halde, her ikisinin de yüzde 
yüz artırılması için yetki verilmesini talep ediyormuş. 
Bu bakımdan bu tereddüdümüz izale edilmiş oldu. 
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Şimdi verilen önergeleri ayrı ayrı, aykırılık dere
cesine göre okutup oylarınıza sunacağım. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Yüzde yüz değil, 
yüzde yüze kadar. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, zaten onu ifade etme
ye çalıştım. Birinci maddenin birinci fıkrasındaki hu
susları arkadaşımız kabul ediyor; fakat ikinci bir fık
ra olarak, icabı halde yüzde yüze kadar artırılması 
yetkisinin verilmesinin ilâvesi isteniyor. O bakımdan 
arkadaşlarımla, bir yanlışlığa mahal vermemek için en 
aykırı teklif budur diye düşünmüştük. Halbuki bu ikin
ci bir fıkra eklenmesine dair. Bu bakımdan muamele
ye devam ediyoruz. 

En aykırı teklifi okutuyorum. 
(Sakarya Milletvekili Vedat Önsal ve 4 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Önsal ve Sayın Çıtırık ayrı ayrı 

verdikleri önergelerinde aynı miktarda - küçük çifçi için 
Sayın Önsal ve Saym Çıtırık 120 bin; Sayın Çıtırık 
balıkçılar için 150 bin lira, Saym Önsal da balıkçılar 
için 150 bin lira olarak - teklifte bulunmuşlardır. Bu 
bakımdan her iki üyenin verdiği önergeler aynı ma
hiyettedir. Bu iki önergeyi bu sebeple birlikte mua
meleye koyacağım. 

Saym Komisyon, bu tekliflere katılıyor musunuz?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu tekliflere katılıyor 
musunuz?... 

DEVLET BAKANI G1YASETTİN KARACA (Er
zurum) — Katılmıyoruz efendim. ' 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hükümet 
bu tekliflere katılmadıklarını beyan ettiler. 

Bu arada, bazı sayın üyeler açık oylama isteminde 
bulunmuşlardır, ancak ifade etmeye mecburum ki, 
önergelerin oylanmasında açık oya müracaat etmemiz 
mümkün değildir, bu bakımdan önergeyi tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım. 

(Sakarya Milletvekili Vedat Önsal ve 4 arkadaşının 
önergesi ile Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 4 ar
kadaşının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu iki önerge aynı mahiyette olduğu 
için birleştirerek oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil ve 4 

arkadaşının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 

mu?.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet, bu önergeye katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI G1YASETTİN KARACA (Er

zurum) — Katılmıyoruz efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa

yın Başkan, söz istiyoruim., 
BAŞKAN — Buyurun Sayın AvşargiıL 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) - Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarımı; 

Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesini öngören Kanunun 1 nci 
maddesi üzerinde verdiğim önergenin, açıklık kazan
ması için bazı konuları bilginizle sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de geçimini top
rağa bağlayan binlerce köylü ailesi vardır. Bunların 
işledikleri toprak, dönüm itibariyle çok azdır. Hat
ıla 309 bin köylü ailesinin hiç toprağı yoktur. 400 
ibin ailenin de elinde 1 ilâ 5 dönüm arazi, toprak var
dır. 218 bin dönüm toprak 195 bin ailenin elindey-
ken, yalnız 427 ailenin elinde, muhtelif bölgelere 
göre, 3,5 milyon dönüme yakın arazi vardır. 

Yıilılaıldan beri Parlamentoda yapılan toprak re
formu kavgalarının temel nedeni de budur. Toprak
sız köylüyü topraklandırmak, küçük çiftçi ünitelerini 
geliştirmek, hayat standantlarıinı geliştirmıek. 

Zaten 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesine, küçük çiftçilerin vergiden muaflığı me
selesi bu nedenlerle getirilmiştir. Bu maddeden ön
ce muaflık meselesini düzenleyen, ikinci bölümde yer 
alan 10 ncu madde de vardır. 10 ncu madde diyor 
1ci: «Küçük çiftçi vergiden muaftır «Alma, muaflık 
şartlarını, teklifin gerekçesinde de, ayrıntılı olarak, 
değerli arkadaşlarımızın düzenlediği gibi 12, 13 ncü 
maddeler düzenliyor. 

26 . 6 . 1964 tarihinde çıkarılan 484 sayılı Ka
nunun, muafiyete esas olan işletme büyüklüğü ölçü
sünü gruplara ayırıyor; yani 11 grupta mütalâa edi
yor. Arazi genişliği ki, elli ile üçyüz dönüm ara
sında. Ağaç ve hayvan sayısı da muaflıkta önemli 
rol oynuyor. 

Değerli arkadaşlarım, önemli olan küçük çift
çilerin vergiden mu af lığını sağlayan bu maddedir; 
yani üzerinde önerge verdiğimiz 13 ncü maddenin 
değişikliğidir. 12 nci maddedeki arazi genişliği, hay
van sayısı ve ağaç sayısı, işletme 'büyüklüğünün muaf
lık boyutları içerisinde kalsa bile, ziraî mahsullerin 
bir takvim yılı içerisindeki satış bedelleri tutarının, 
bu maddeye göre 30 bin lirayı geçmemesi gerekmek -
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itedir. Eski kanuna göre balıkçılar için bu miktar 
4Q bin liradır. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, müddetinizin beş 
daikrlka oûduğunu hatırlatıyonum. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Tcışckk'ür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bütçe Plân Komisyonu, teklif sahiplerinin 
getirdiği, 'küçük çiftçiler için 90 bin liralık, balııkçilar 
için 120 bin liralık esası da kaibul etmemiştir ve o, 
küçük çiftçileri 65 bin liraya, balıkçıları da 75 bin 
liraya düşü müştür. 

Bugünkü koşullar altında bu muafiyet miktarı 
oldukça yeterıs'izdiır. Sosyal gelişmelerin çok hızlan
dığı ve başkalaştığı günümüzde .ekonomik gelişme ve 
başkalaşmayı da dikkate alırsak, 60 bin liralık mua
fiyet gerçek yönlü ile muafiyet sayılamaz. Ziraî 
ürün elide edebilmek için sarf edilen işgücü değerini' 
nazara almak gerekir. Bir evde kaç kişi varsa, 360 
gün, icabında mevsim koşullarına gö.e- hepsi beraber 
çalışıyor./ Bu önergeleri verirken bunları dikkate 
almıyoruz. Sayın parti grupları da,, bütün partilere 
mensup arkadaşlarımız da, bu önergelerini verir
ken veya tekliflerini yaparken, bir evde, bir işıkt-
roede çalışan ailenin sayısını dikkatte almıyor, 

Şimdi, ilk teklifi yapan değarld arkadaşlarımız, 
gayet ayrıntılı biçimde gerekçesinde izah etmişler. 
Bugün bir vatandaş kendi toprağında çalıştığı zaman 
vejgi ödemek zorunda kalıyor; ama bir başka kişiyi 
getirip çaiıştırdiğ'mz zaman o vergiden muaf olu
yor. Bunları dikkate aumak zorundayız. 

Ayrıca, bugün tarımda girdiler vardır. Gübre, 
tarım araçları, ilaçlama v. s. gibi. Bunlar son de
rece palh'alanmışıtır. Bu pahalı hayat şartları içeri
sinde bir köylü ailesinin kendisini geçindirebilmesi, 
ailesini insan gibi yaşama olanaklarına kavuşturab-1-
mesi cıib-Ole 30, 60„ 109 bin lira ile kabil değildir.. 

.Bitr değerli grup sözcüsü arkadaşımız da, bunu 
aiyrinti.il biçimde huzurunuza getirdi. Eğer biz 1964 
endeksleriyle, fiyatlarıyla bugünlkü koşullar altında, 
bugünkü hayat şartlarını, beraber mukayese ettiği
miz zsiman, gerdiğimiz 100 bin lira, 120 bin lira
nın dahi bir çiftçi ailesini normal olarak geçindirme 
imkânının o'ımadığrnı görürüz. Eğer biz partiler 
olarak, siyasî parti grupları olarak gerçekten küçük 
çiftçileri koruma savaşı içinde isek, gerçek değeri, 
gerçek muafiyeti geLvrmJk zorundayız. Eğer bunu 
kabul eıîmıiyorsak, az kazanandan az vergi, çok ka
zanandan çok vergi esasını düzenleyen yasayı süraitle 
getirip ve buna göre karar vermek ve devlet bütçesini 

geliştirmek ve buna göre birçok imkânları sağlamak 
zorundayız. ' . 

Elbette burada siyasî partiler olarak küçük çift
çiye yaranma savaşı içinde ctımamaimız gerekir, Dev
letin bütçesini.de düşünmemiz gerekir; ama bugünkü 
şartlar altında vatandaşlarımızın insan gibi yaşama 
olanaklarına 'kavuşmasını da düşünmek mecburiye
tindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, lütfen bağlayınız 
efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

ıBiz küçük çiftçilerin muafiyet ölçüsünü daralt
makla değil, büyük iş adamlarının, sermaye çevrele
rinin ve zengin iş adamlarının, bir avuç vurguncu
nun haksız kazançlarına mâni olacak yasaları uygu
lamak ve bu yasaları getirmek sureti ile ancak hak
sızlıkları giderebiliriz. Aksi halde küçük çiftçiler 
için ölçüyü daraltmamızın kanaatıimce bir anlamı 
yciktur. Bu, küçük çiftçile: imize bugünkü şartlar 
altında bir ölçüde faydalı olmakla birlikte, düşün
düğümüz ölçüde bir yarar sağlamayacaktır. 

Bu nedenle, küçük çiftçiler için 120 bin lira mu
afiyet ve balıkçılar için de 140 bin liralık muafiyeti 
bir önerge ile takdim etmiş bulunuyoruz, takdir Yü
ce Heyetindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. •-
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili Fahri Özçeîik ve 4 arkada

şının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye katı

lıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor

lar. 
Sayın' Özçeîik önergeniz hakkında söz istiyorsu

nuz... Müsaade ederseniz bir hususu hatırlatayım on
dan sonra zatiâlinize söz vereceğim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Heyetinizin al
dığı karar gereğince çalışma süremiz dolmuş bulun
maktadır, yalnız görüşmekte olduğumuz kanun tekli
finin sonuna gelmiş bulunduğumuzdan bu nıuame-
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leleri ikmal etmek üzere görüşmelerin kanun teklifi
nin tamamlanmasına kadar uzatılması hususunu oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Özçelik, önergeniz" üzerinde ko
nuşacaksınız; müddetiniz beş dakikadır efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi ile, değişen eko
nomik şartların küçük çiftçiye yansımasından doğan 
değişiklik giderilmiş olacaktır. 

Muafiyet sınırı olarak kabul edilen limitin değiş
mezliği söz konusu olmamalıdır. Özde muafiyetin 
gerekliliği kabul edildiğine göre, değişen dünya ve 
ekonominin, düşen para değerinin sonucu olarak, 
birinci maddede gösterilen muafiyet sınırının da de-
ğ'sürümesi ve yükseltilmesi gereklidir. 

1954 yılında 484 sayılı Kanunla değşikliğe uğ
rayan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, zamanın 
sosyal ve ekonomik değişimine cevap veremez ol
muştur. Aradan geçen bu 11 yıllık süre içinde, 
kanunun böyle olması doğaldır. Bilhassa, devalüas
yon sonucu paranın değer kaybetmesi, hem tarım 
ürünlerinin fiyatının artmasına, hem de tarım giderle
rinin fiyatının yükselmesine neden olmuştur. Bu ne
denle de, dün 10 liralık ürün, bugün, en azından 
30 liranın üstüne ulaşmıştır. Durum böyle olunca, 
11 yıl önce 30 bin lira olarak gösterilen muafiyet 
sınırının, 30 bin liranın 3 katına yükselmesi doğal 
karşılanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu rakam, aslında bizzat ça
lışan aile işletmelerinin yıllık işgüçlerinin, para ola
rak değerlendirilmesi sonucu elde edilecek toplam 
paranın altındadır bile. 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 202 sayılı Kanunla değişik 23 ncü madde
sinin 2 nci bendi; «Ziraat işlerinde bilfiil çalışan 
işçilerin ücretlerinden vergi alınmaz' demektedir. 
Bugünün geçim şartlarında tarım iş alanı için uygu
lanan asgari ücretin 40 liranın da üstünde olması 
gerektiğine göre, 6 kişilik tarım' işletmeciliği yapan 

- bir ailenin, yıllık ücret toplamı bu miktarın üstün
dedir. .Onun için Gelir Vergisinden muaf tutulacak 
miktar, zamanın şartlarına ve tüm yasalara uyarlı 
olmalıdır. Vergi inandırıcı olmalıdır, kaçakçılığa 
zorlamamalıdır çiftçiyi,. 

Örneğin; normal vergi uygulanmayan, vergi sis
teminin adil olduğuna inanmayan çiftçiler, yüksek 
kazançlarını oğulları, eş ve dostları arasında 30'ar bin 
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I liralık paylara bölerek, vergi kaçırmaya gitmektedir
ler. Bir ölçüde de olsa bu top kaçakçılığın önlen
mesi yönünden, muafiyet sınırının değişen şartlara 
uydurulması, hem kişiye hem Devlete fayda sağlaya
caktır. 

Bu nedenle çiftçiler lehine kanunu destekliyorum 
I ve muafiyet haddinin 100 bin liranın üstünde olma

sını kabul ediyorum. 
Teklifimin kabulünü rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Aynı mahiyette iki önerge var. İkisini ayrı ayrı 
okutup, beraber işleme koyacağım. 

(İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 9 arkada
şının önergesi ile Kocaeli Milletvekili Şevket Ka
zan ve 5 arkadaşının önergeleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efen

dim?.. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Meclisin takdirine bırakıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Önerge kabul edildiğine göre, diğer iki önergeyi 
I işleme koymuyorum; yalnız Sayın Kitaplı ve Sayın 

Ünat ile arkadaşlarının, bir fıkra eklenmesine dair 
olan önergesi var, o önergeyi okutuyorum. 

(Muğla Milletvekili Ünat Demir ve 5 arkadaşının 
I önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, katılmıyoruz. 
I İzin verirseniz gerekçesini arz edeyim. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, küçük çiftçi 
muafiyeti 30 bin lira olduğu zaman 4 milyon civa
rındaki çiftçi ailesinden ancak 39 bini mükellefiyete 
tabi tutulmuştur. Şimdi, 1963'te bu kanun çıkarıl
dığı zaman miktarlar oldukça yüksek tutulmuş ve 
muafiyet sınırları geniş tutulmuştur. Bir esprisi var-

I dır: Çiftçi, Gelir Vergisine yeni tabi tutulmakta ol-
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duğu için, o bakımdan miktarlar yüksek tutulmuştu; 
yani muafiyetin kapsamı geniş tutulmuştu. 1963 yı
lına nazaran toptan eşya fiyatı endeksleri 1963'te 100 
iken, 1975'te 350 olmuştur; yani eşel 3,5 olmuştur. 
Halbuki, başından arz ettiğim gibi, 1963 yılındaki 
rakamlar dahi yüksek tutulmuştur. Onunla dahi 
mukayese ettiğimiz zaman gene 3 misli bir artış ya
pılmıştır. Bu artış karşısında, artık tekrar hükümete 
bir yetki tanıyıp yeniden bu miktarların yükseltilmesi, 
birtakım sosyal adaletsizliklere yok açar. Aslında 
4 milyon çiftçi ailesinin 39 bini vergi öderken, hiç bi
rinin vergi ödememesi gibi bazı neticeler doğar. Bu 
sebepten katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkanım, 

bu önergeyi oylayamayacaksmız sanıyorum. Müsaade 
eder misiniz arz edeyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dengiz, yerinizden 
ifade ediniz. 
* ORHAN DENGİZ (Uşak) — Efendim, verilen 
önerge halen mevcut bulunan bir maddenin yüzde yüz 
artırılmasına matuf bir önergedir. Halbuki biraz önce 
Yüksek Meclis 90 - 120 bini kabul etmiştir. Bu öner
genin o fıkrasını oyladığınız takdirde, bu fıkra ilâ
vesiyle 90 bini 180 bine, 120 bini 240 bine çıkarmak 
gibi hükümete bir salâhiyet verilmiş olur, Bu ise Mec
lisin umumî temayüyüne aykırıdır. Bu bakımdan bu 
fıkranın oylanmaması icap eder diye arz ediyorum. 
Şüphesiz takdir sizindir. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, ikazlarınıza teşekkür 
ederim; yalnız endişelerinizi haklı bulmakla beraber, 
Tüzüğe uygunluk derecesi bakımından aynı fikri pay
laşmadığımı ifade etmek isterim. Biraz önce de, ve
rilen değiştirge önergelerini Yüksek Heyetinize arz 
ederken, değişiklik önergeleri yanında bir de 1 nci 
maddeye bir fıkra eklenmesi hususunda bir 
önerge olduğunu ifade etmiştim. Bundan şu 
sonuca^ vardım ki, 1 nci madde üzerinde Yük
sek Heyetiniz, Meclisimizin iradesini izhar bu
yurdu, karar verdi; teklifteki, kanun teklifin
deki 60 bin haddini 90 bine, 75 bin haddini de 
120 bine çıkartmış oldu. Fakat, burada Meclis ira
desinin tezahür eden kararı dışında arkadaşlarımız, 
Sayın Ünat Demir, Sayın Kitaplı ve arkadaşları, 
bu yapılan değişikliklerden sonra, 60 bini 90 bine, 

75 bini 120 bine çıkaran değişikliklerden sonra, mad
deye bir fıkra eklemek suretiyle, bunun da Hükümete 
biı yet d olarak verilmesini talep etmekte. 

Ben bir aykırılık görmüyorum, İsrar ederseniz bir 
yanlışlığa mahal vermemek üzere tezekkür edelim. 
Aslında buna lüzum da görmüyorum; çünkü millet
vekili olarak her parlamenterin, görüşülmekte olan 
bir kanun teklifi ve tasarısına bir madde eklenmesi 
hususunda teklifte bulunma hakkı vardır; bunda 
mutabık olduğumuzu zannediyorum. Yalnız, zatiâli-
niz, «Hükümete böyle bir yetki verilirse bu alınmış 
olan kararın dışına çıkılmış olur. Halbuki, Meclis 
kararını izhar etmiştir. Binaenaleyh bu kararı değiş
tirici bir teklifi oylamamanız lâzımdır» diyorsanız, 
bu görüşünüze katılmıyorum. Eğer sizin görüşünüze 
katılacak başka bir arkadaşım varsa, o zaman usul 
müzakeresi açarım ve Heyeti Umumiyenin kararını 
alırım. 

ABDÎ ÖZKÖK- (Bolu) — Sayın Başkan, bir hu
susu açıklamak, öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özkök. 
ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Bu önerge, aradaki di

ğer önergeler bilinmeden verilmiştir. Önerge sahip
leri, bu önergeyi,- demin Orhan Dengiz arkadaşımın 
dediği gibi, bu önergeler üzerine hazırlayarak verm'ş 
değildir. O, bir önerge verilmediği düşünülerek hazır
lanan bir önergedir. Yani,- eski kanunda mevcut 
olan 30 ve 40 binin yüzde yüz artırılması düşünüle
rek verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, öyle anlıyorum ki Sa
yın Dengiz'e katılıyorsunuz.. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Hayır Sayın Başkan, 
Dengiz başka söylüyor. 

BAŞKAN — Benim anladığım, ona katılıyorsunuz; 
fakat diyorsunuz ki: «önerge bu maksatla verilmiş 
değildir, başka değiştirge önergesi verilmeyecektir 
diye verilmiştir.» Tabiî zatiâlinizin, önerge sahiple
rinin kafasından ne geçtiğini şu anda bilmeniz müm
kün değil; bunu en iyisi, bilse bilse önerge sahibi 
bilir. 

Efendim önergede İsrar ediyor musunuz? 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Evet, müsaade 

ederseniz konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kitaplı, önerge sa

hibi olarak size söz veriy6rum. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Değerli arkadaş

larım, bu önergenin verilmesinin sebebi şu idi : 
Biliyorsunuz, 1964'ten bu yana üç misli değiştir

dik işi. Demek ki, zamanla iki misli değiştirmemiz, 
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iki buçuk misli değiştirmemiz lâzımdı; bir hayatiyet 
vermek içindi. Demiştik ki, çok kanunlarımızda bu 
vardır. Nitekim, evvelki sene .çıkardığımız Vakıflar 
Bankası Kanununda değişiklik yaparak, sermayesini 
100 milyona çıkardık; Hükümete bir misli artırma 
yetkisi verdik; bugün yetmiyor, yeniden kanun gel
mesi lâzım. Dedik ki, bir hareket, bir hayatiyet ve
relim. Her zaman, buraya gelip sık sık 60 bini 90 
bin, 90 bini 180 bin yapmaktansa, bir had var, Hü
kümete de bir yetki verelim. Ama gördük ki, Ko-
misî^onun getirdiği teklifi % 50 artırarak Saym Mec
lis kabul etti. Arkadaşlarımızın da bazı hususlarda 
endişeleri var. Aslında Anayasaya aykırılığı yok, 
çünkü bu getirdiğimiz teklif külfet getirmiyor, kül
feti azaltıyor. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bir devalüasyon 
ihtimali mi var Sayın Kitaplı?.. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — O* Hüküme
tin ve, sizin bileceğiniz iş, ben o iş için konuşmuyo
rum; burada çiftçi meselesini konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, cevap vermeyin efen
dim ve sözünüzü ikmal edin. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Saym Başkan, 
dolayısıyle işi uzatmamak için, anlıyorum ki gruplar 
da buna taraftar değil, önergemizi geri alıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kitaplı. Sa
ym Dengiz'in de bir itirazı kalmamış oldu. 

1 nci maddeyi, yapılan ve kabul edilen değişik 
şekliyle yeniden okutup oylarınıza sunacağım efen
dim. 

«193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
484 sayılı Kanunla değişik ve «Satış tutarı ölçüsü» 
başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Satış tutan ölçüsü :" 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından faydala

nabilmek için ziraî mahsûllerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 90 000 lirayı geçmemesi 
şarttır. Bu had, balıkçılar için 120 000 liradır.» 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 , 2 . 1976 0 : 1 

Madde 2. — Bu kanun 1 . 1 . 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 

teşekkür için söz istiyorum,. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üzerinde 
söz isteyen Sayın Feyzullah Değerli arkadaşımız var. 
Saym Önadım, teklif sahibi olarak elbette bunun he-
yacanını ve zevkini tatmak istersiniz. Size aleyhte 
söz vermem mümkün değil, zira teklif sahibisiniz, 
Değerli arkadaşımızın da lehte söz talebi mevcuttur. 
Zaten bu müracatınız da zabıtlara geçtiğine göre, 
maksat hasıl olmuştur. O bakımdan özür dilerim efen
dim. 

Sayın Feyzullah Değerli, tümü üzerinde söz talebi
niz olmuştur, buyurunuz efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Vazgeçtim* 
Sayın Başkan, konuşma sıramı arkadaşım Önadım'a 
veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Değerli vazgeçtiler. 
Sayın Önadım, benim bu beyanlarımdan sonra 

bir iki cümle sarf etmek imkânını her halde bulacak
sınız. Buyurun efendim. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

193 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin tadili sıra
sında lütfedip söz alıp konuşan arkadaşlarıma, Sayın 
Başkanımızca, Meclisimizin tüm üyelerine, minnet ve 
şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önadım. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakereler bit

miştir. 
Açık oylama işlemini vaktin de geçmesi hasebiyle 

önümüzdeki birleşimde yapmak, gündemde yer alan 
Anayasa Mahkemesine üye seçimini yapmak ve dene
timle ilgili konulan görüşmek için 4 . 2 . 1976 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.20 

Br-» » e 
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VD. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, So-
ma - Savaştepe karayoluna ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/733) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz ve rica ederim. 

3 . 9 . 1975 
Manisa 

Hilmi Okçu 
Manisa ilinin Soma ilçesi, bir maden şehridir. 

Burada özel ve kamu kesiminin kuruluşları mevcut 
olup, karayolundan nakliyat bilhassa Marmara mın
tıkasına - demiryolu hariç - kamyonlar ile So
ma - Savaştepe yolundan yapılmaktadır. Trafik son 
derece fazla olup, .Soma - Savaştepe arası karayolu, 
8 - 1 0 kilometrede demir yolu tarafından 5 noktada 
kesilmektedir. Halk arasında bu geçitlerin ismi, 
«Ölüm geçitleri» dir. Savaştepe - Balıkesir arası as
falt yapılmakta, esas trafiğin çıktığı Soma - Savaşte
pe arası ise, hiçbir işlem yapılmamaktadır. 1965'ten 
bu yana yapılacak, edilecek, programa alınacak de
nir. Sorduğumuz hususlara da bugüne kadar cevap 
alamadık. 

1. Soma - Savaştepe arasının büyük onarımı ile 
yapılması mümkün müdür? 

2. Bu yolu niçin yapmıyorsunuz? 
3. Bir yolun yarısı asfalt, diğer yansı tehlikeler

le dolu olursa bu hal, manevî ve millî duygulara 
uygun düşer mi? 

4. Soma maden şehrinin bunda günahı var mı
dır? 

Tarafıma bilgi verilmesini dilerim. Hürmetlerimle. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 30 . 1 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 300 

Konu : Manisa Milletvekili Hilmi 
Okçu'nun yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 12 . 1975 gün ve 7/733-2937/23994 sayılı 

yazınız. 
Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun Soma - Sa

vaştepe karayoluna ilişkin yazılı soru önergesi aşağı
da cevaplandırılmıştır. 

Yeni Akhisar - Balıkesir yolu ihale edildiğinden 
Soma - Savaştepe - Balıkesir arasında yüksek nite
likte ikinci bir yolun yapımına şimdilik ihtiyaç bulun
mamaktadır. 

Ancak, Soma - Savaştepe yolu, 25 Km. uzunluk
ta, düşük standartlı, zayıf stabilizeli ve dört yerde 
görüşü olmayan hemzemin demiryolu geçidi bulu
nan bir il yoludur. Bunun yanında civar illerin yakıt 
ihtiyacını karşılayan kömür ocaklarının Soma'da 
bulunması nedeniyle ağır trafik akımına hedef ol
maktadır. 

Soma - Savaştepe güzergâhı, İl Yolları Genel 
Planlamasına göre ili içerisinde geri sıralarda bulun
masına rağmen, yukarda açıklanan nedenlerle 1975 
yılı Yatırım Program Tasarısının ilk etütlerine alın
mış, ancak Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan 
yatırım tavanının yetersizliği nedeniyle 1975 yılı Ça
lışma Programına alınamamıştır. 1976 yılında da ay
nı durum söz konusudur. 

Ancak adı geçen yoldaki görüşü olmayan dört 
adet hemzemin demiryolu geçitin de daha iyi bir gö
rüş sağlamak üzere emanet imkânlarıyle çalışılacak
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

2. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bakanlık 
teşkilâtında emekliye ayrılan ziraat yüksek mühendisi 
ve veterinerlere ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/738) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 

4 . 9 . 1975 
Bolu 

Abdi Özkök 
Soru : 
Bakanlığınız yüksek kademelerinde görevli Ziraat 

Yüksek Mühendisi ve veteriner hekimlerden 160'nı 
bir anda toptan emekliye ayırdığınız hazırlatmakta 
olduğunuz yeni listelerle de daha pek çok görevliyi 
işinden ayıracağınız yazılmatka ve söylenmektedir. 
Doğru mudur? Doğru ise: 
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1. Yıllardır mesleklerinde uzmanlaşmış, Bakan
lığın yüksek kademelerinde hizmet görmüş, yabancı 
ülkelerde bilgi ve görgülerini artırmış, hiçbirinin iş
leri için sağlık ve sicil engeli bulunmayan bu kişile
rin durup dururken işten kovulmalarına sebep ne
dir? 

2. Tarım memleketi olan yurdumuzda ihtiyaç du
yularak sayılarının artırılması için yeni fakülteler 
açılırken, büyük harcamalarla yetiştirilmiş bu ele
manların çalıştırılmamalarını memleket tarımı yö
nünden bir yanılgıya da olumsuz politik bir amaç
la yararlı görerek yaptığınız bu uygulamayı biz çok 
zararlı buluyoruz, memleketi bu zarara sokmaktan 
duyduğunuz zevkin adı nedir? Bunun hesabının so
rulmayacağını mı sanıyorsunuz, ya da bunun hesa
bını ileride başbaşa kaldığınızda vicdanınızda da olsa 
nasıl vereceksiniz? 

3. Biz, hemen bütün ekonomik yapımızda oldu
ğu gibi tarımsal yapımızda da yapılacak bir düzen 
değişikliği ile değil bu elemanların boş kalmalarına, 
daha binlercesinin bile tarımsal işlere yetmeyeceğine, 
köylümüzün kalkınmasında bunların büyük rol ala
caklarına inanıyoruz. Buna siz ne dersiniz? 

4. Oturduğunuz yerde kapalı kapılar ardında 
kurmakta olduğunuz politik hayellerle memleket ta
rımını geliştirecek yerde okuyup üflemekle gerilet
meye yöneldiğinizin farkında değil misiniz? Gelişme
miş tarım alanımızda yapacak başka iş mi buluma-
dınız? Sizden köylü ve çiftçi bu elemanları kendi
sinden uzaklaştırmanızı değil, onları kendisine gön
dermenizi, işyerlerinde işe sokmanızı ve bu beceri
yi göstermenizi istemekte ve beklemektedir. Uyku
nuz ya da dalganız size bunu fark ettirmiyor mu? 

5. Partinizce güttüğünüz şeriatçı politikaya yat
kın elemanlara kadro aralamak için bu olumsuz ve 
zararlı yolu tuttuğunuz düşüncesi de yaygındır. Bu
na ne dersiniz? Görevine son verilenler arasında mü
şavirlerin de bulunduğunu söylemenize karşın Ba
kanlığınız döneminde yeniden müşavir atamaları 
yapmaktasınız, bunlar kimlerdir, meslekleri ve biyog
rafileri nedir? Hangi derecelere atanmışlardır ve sa
yıları kaçtır? 

6. Yıllardır hemen hiçbir iktidarın, hiçbir Ba
kanlıkta böylesine başvurmadığı yasalara aykırı bu 
uygulamayı ilk kez sadece Tarım Bakanlığında siz 
uygulamaktasınız. Her biri araştırıcı, uzman ve çok 
yetenekli bu elemanları çalıştırma, bunlardan yarar
lanma yetenek ve gücüne sahip olmadığınız için, bun
ların varlığı makamınızda sizi korkutup, huzursuz 

etmiş olmalı. Bunlar ayrılınca bu Bakanlıkta ve ta
rım alanında dilediğinizce at oynatabileceğinizi mi 
«anıyorsunuz? 

7. Kurulu ve fakat köylünün, halkın kalkınma
sını bir türlü sağlayamayan ve fakat sizin sıkı sıkıya 
sarsıldığınız şimdiki düzende bile yurt tarımının ihti
yaç duyJuğu Ziraat Yüksek Mühendisi ve veteri
ner adedinin ne olduğunu hesaplattınız mı? 

Mevcutlar yeterli midir, yeterli değilse bu kıyı
ma neden gittiniz, yeterli ise ilgili fakültelerin ade
dinin artırılmasına ne dersiniz? 

8. İşlerine son verdiniz bu elemanların tecrübe, 
uzmanlık, uzun görgü ve bilgi isteyen bu görevlerine 
aynı nitelikte ve yetenekte eleman bulmak ve -bu kad
roların doldurmak olanağını nasıl sağlayacaksınız? 

9. işten ayırma gerekçenizde 60 yaşın esas alın: 

dığı belirtilmektedir. Bu durumda olup da görevine 
son verilmeyen var mıdır? Varsa sebebi nedir, ve 
kaç kişidir. 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 30 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 11/10053 
Konu : Sayın Abdi Özkök'ün yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/738-2993/24016 sayılı yazı. 
Bolu Milletvekili Sayın Abdi Ozkök tarafından; 

Bakanlık Teşkilâtında emekliye ayrılan Ziraat Yük
sek Müheadisi ve veterinerlere ilişkin olarak; Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru cevabını iki nüsha ola
rak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Kokut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Bola Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün; Bakanlığı
mız Teşkilâtında emekliye ayrılan teknik elemana 

ilişkin yazılı soru önergesi cevabı 

1. Bakanlığımızda belirli bir formasyona eriştik
ten sonra hizmeti ancak masa başında yürütebilecek 
kesif bir personel birikimi meydana gelmiştir. Bu
nun yanıbaşında Bakanlığımızın hizmet şartlarına uy
gun olarak tarlada, bağda ve dağda çalışabilecek ve 
fakat pasif görevlerde çalıştırılmak zorunda kalınan 
birçok değerli genç eleman bulunmaktadır. Çalışma 
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şevkiyle bekleyen diğer bir grup ise Bakanlığımda is
tihdamları zorunlu genç ve yeni mezun kişilerdir. 

Kadrolarımızı dolduran yaşlı personel yüzünden 
' kadrosuzluk nedeniyle iş taleplerine ret cevabı ver

mek zorunda kalınmaktadır. Çünkü bu kişiler için 
Maliye Bakanlığı yeni kadro tahsisi yapmamaktadır. 

2. Yaptığımı emekliye sevk işlemi gelişme halin
deki Türkiye'nin genç kuşaklara teslimi ve bunların 
temiz' düşünce, keskin zekâ ve çalışma şevklerinden 
faydalanma çabasıdır. Bu mesele başka şekilde halle
dilemez mi idi konusu münakaşa edilebilir. An
cak; uyguladığımız işlemin cari şartlar içinde en isa
betlisi olduğu inancındayız. 

3. Bakanlığım çalışmalarını; öncelikle Anayasa 
ve kânunlar çerçevesinde sonra sırası ile Hükümet 
programı, teknik, idarî ve bilimsel kadroların çiz
diği doğrultuda yürütmekteyiz. Çalışmalarımıza par
ti ve benzeri baskılar değil hukuk, sosyal adalet, 
kalkınma planları ve kalkınma isteği yön vermekte
dir. 

4. Emekliye sevk işlemlerinde 60 yaşını doldur
muş bulunmak esas alınmıştır. Bakanlığımızda bu 
durumda olup da emekliye sevk edilmemiş eleman 
mevcut değildir. 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, İstanbul Sheraton Turistik Oteline ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazısı ceva
bı. (7/739) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini 
saygılarımla rica ederim. 

İstanbul 
Mehmet Emin Sungur 

Soru : 1. Bir süre önce Sayın Başbakan tara
fından törenle kurdelâsı kesilen bu alınteriyle para 
kazananların yakınından bile geçmeyeceği meşhur 
Istnbul Sheraton Turistik Oteline yasalara uyma
dığı için belediyece kullanma izni (İskân müsaadesi) 
verilmemişti. Yani İmar Kanunu ve diğer ilgili mev
zuatlara göre belediye hizmetlerinden başta elektrik 
olmak üzere yararlanamayacaktı. 

Söz konusu otele yeterli elektrik verilmesi için 
İstanbul Sayın Vali Vekilinin İstanbul Belediyesi 
Elektrik İdaresine resmen yazılı emir verdiği doğru 
mudur? 

s Soru : 2. İstanbul Sayın Vali Vekilinin lüks tu
ristik Sheraton Oteli için «Elektrik verilsin» diye 
emir verdiği doğru ise; lüks olmayan salgın hastalık

ların kol gezdiği, altyapı hizmetlerinden çokça yok
sun gecekondu bölgelelerine acil hizmetler ve elektrik 
götürülmesi için şimdiye kadar hangi makamlara 
yazılı emir verdiği veya devletten ne ölçüde yardım 
istediği açıklanabilir mi? 

Soru : 3. Emir yasalara aykırı ise Sayın Vali 
Vekili hakkında ne gibi kanunî işlem yapılacaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 19 . 1 . 1976 
Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. Değ. ve atama 731/1994 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 12 . 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/739-2994/24053 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın M. Emin Sungur'un il
gi yazı ekinde gönderilen soru önergesi incelettiril
miştir. 

Yaptırılan incelemeden ve mahallinden alınan bil
gilere göre; 

1. Taksim Otelcilik A. Ş. nin Sheraton Oteli
nin mevcut elektrik ceryanının iskân müsaadesi alı
nıncaya kadar kesilmemesine dair Valiliğe yapmış ol
duğu yazılı müracaatın mümkünse mevcut ceryanın 
kesilmemesi ricasiyle I. E. T. T. Genel Müdürlüğüne 
intikal ettirildiği, Vali Vekilince Belediye Elektrik 
İdaresine yazılı emir verilmediği, 

2. 775 sayılı Yasa gereğince gecekondu İslah 
ve önleme bölgelerindeki altyapı hizmetlerinin bele
diyeler ve tmar iskân Bakanlığınca yürütülmesine 
rağmen her yıl il bütçesinden sağlanan ödenekle 
İl YSE Müdürlüğü tarafından bu bölgelere imkânlar 
nispetinde hizmet götürülmekte' olduğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gurun, İstanbul - Beşiktaş A. O. Ç. Süt İşletmesinin 
kapatılacağı yolundaki haberlere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/749) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıla-. 
rımla arz ederim. 

İstanbul 
Mehmet Emin Sungur 
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Soru 1. Şu anda 84 işçinin çalıştığı, bazı koope
ratif ve yüzlerce üreticinin sütünü 20 - 25 yıldır 
değerlendirerek halkın ve birçok kamu kuruluşunun; 
yoğurt ayran tereyağı ve pastörize süt ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışan Beşiktaş'taki A. O. Ç. istanbul 
Süt İşletmesinin kapatılacağı yolundaki haberler doğ
ru mudur? 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Süt 
Endüstrisi Kurumuna bağlı süt ve süt mamulleri fab
rika sayısı her yıl yurt çapında artırılırken, istanbul 
gibi sıhhî süt ve mamullerine büyük talep olan 4 
milyonluk bir şehirde A. O. Ç. istanbul Süt İşletme
sinin (kapatılacağı doğru ise) kapatılma sebepleri ne
lerdir? Şimdiye kadar kapatılmış benzeri işletmeler 
var mıdır? 

Soru 2. Son zamanlarda özellikle istanbul süt 
piyasasına tantanalı bir şekilde giren özel sektö
rün, süt piyasasını ellerine geçirmeleri için A. O. Ç. 
istanbul Süt İşletmesinin kapanma ortamına eski 
yöneticiler tarafından maksatlı getirildiği hatta ben
zeri hiçbir özel işletmede aranmayan sorulmayan 
sağlık şartlarının ilgililerce bu işletmede bilhassa aran
dığı, böylece en kötü ihtimaller dikkate alınarak 
«Sağlık şartlarına aykırıdır» diye tepkisizce mutkala 
kapatılacağının planlandığı daha sonra ise sıranın 
günlük kapasitesi 55 ton süt olan Bakırköy Süt En
düstrisinde olacağı iddia ve haberleri karşısında ne 
düşünülmektedir? Gerekli tedbirler alınacak mıdır? 

Soru 3. Beşiktaş A. O. Ç. istanbul Süt İşletme
sinin kapanmasına muhakkak nazariyle bakan 84 
mutsuz ve umutsuz işçinin istikbali ne olacaktır? 
Mevcut tesisler nasıl değerlendirilecektir? Koopera
tiflere süt ürünlerini değerlendirmek üzere kiraya 
verilmesi mümkün müdür? 

T. C. 
Gıda • Tarım ve Hayvancılık 29 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı •: 96/9429 
Konu : Sayın M. Emin Sungur'un 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
. İlgi : Başbakanlığa muhatap 26 . 12 . 1975 tarih 

ve Kanunlar Müdürlüğü 7/749-3017/24268 sayılı ya : 

zı. 
istanbul Milletvekili Sayın M. Emin Sungur ta

rafından; Be.şi'ktaş'daki Atatürk Orman Çiftliği İs
tanbul Süt İşletmesinin kapatılmasına ilişkin olarak; 

Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı
nın iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
G:da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın M. Emin Sungur'un İstan
bul Beşiktaş Süt İşletmesinin faaliyetine ilişkin yazılı 

soru önergesi cevabı. 

I - Atatürk Orman Çiftliği İdaresince işletilmek
te olan İstanbul - Beşiktaş Süt işletmesinin faaliyeti 
aşağıda arz olunan sebeplere binaen durdurulmuştur. 

Adı geçen işletme, 23 yıl önce istanbul şehrinin 
pastörize süt ihtiyacını karşılamak üzere özel sek
tör tarafından kurulmuş, devir alınmış eski bir işlet
me olup bugüne kadar faaliyetine zor devam etmiş
tir, işletmenin: 

1. Kapasitesi 10 ton olup bu kapasite ile rantabl 
çalışmasının semt ve arsa durumu dolayısıyle müm
kün olmadığı, 

2. Şişe kapama cihazının bulunmadığı kapatma 
işleminin iptidaî bir şekilde elle yapıldığı ihtiyaca uy
gun şart ve kapasitede soğuk hava tesislerinin bu
lunmadığı, tüm makinelerinin iktisadî ömrünü dol
durmuş olması, kompresörlerin eski ve tamirlerinin 
imkânsız bulunması nedeni ile sık sık vukua gelen 
arızalar yüzünden faaliyetin aksaması ve dolayısıyle 
de mamullerin bozulması, yedek parça temininin güç 
ve pahalı olması, yeni cihazlarla donatılmasının malî 
yönden imkânsız bulunması ve nihayet maliyetlerin 
artışı sonucu rantabl çalışma imkânlarının kalma
ması. 

3. İşletmenin,' İstanbul Sağlık Teşkilâtınca yapı
lan kontrolünde, pastörize süt imalâtının, nitelikleri
ni kaybetmiş olan bu tesiste yapılmasının toplum 
sağlığı yönünden sakıncalı olduğuna ve tesisin bu ne
denle derhal pastörize süt ve yağ imalâtının durdu
rulmasına karar verilmesi üzerine, kısa sürede cihaz
larının değiştirilmesinin zaman ve malî yönden im
kânsız bulunması, 

4. Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne 
bağlı İstanbul - Bakırköy Süt Fabrikasının 90 ton
luk kapasitesi ve en son teknik şartlarla çalışan te
sisleri ile çevre müstahsillerinin sütlerini kıymetlen
dirmesi ve istanbul şehrinin büyük mikyasda süt ih
tiyacını karşılaması, 

5. işletmenin, yukarda arz olunan nedenlerle 
daima zarar etmesi, buna mukabil personel ve sair 
işletme masraflarını karşılayamaz hale gelmiş bulun < 
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ması ve son toplu sözleşme ile işçilere ödenecek üc
retin karşılanmasının mümkün olamayacağı hususları 
nazara alınarak: 

a) Süt ve sütten mamul madde üretim faaliyeti
nin durdurulmasına, 

b) Ankara'daki Ziraat ve Ihtimar Sanatları şu
belerinin imalâtlarının pazarlama ve satışının yapıl
masını teminen bölge dağıtıcılığı görevini yapmak 
üzere görevlendirilmesine, 

c) İlerde doğacak malî imkânlarla işletmeye ye
ni bir yön verilmek suretiyle mamullerini ve yeni ba-
zi mamuller imal ederek günümüz teknolojisine uy
gun bir çalışma düzenine kavuşturulmasına karar ve
rilmiş bulunmaktadır. 

II - Önergede değinildiği şekilde hassaten ve mak
satlı olarak istanbul Sağlık Müdürlüğüne bahsi ge
çen sağlık kontrolünün yaptırılmış olduğu hâdisesi 
varit değildir. Bu kabil işletmelerin titizlikle her za
man kontrolü ' Sağlık Teşkilâtının görevi icabıdır. 

III - İşletmenin faaliyetinin durdurulması ile, işçi
lerin hiçbiri mutazarrır edilmeden yeni yapılan top
lu iş sözleşmesine göre tazminatları verilmiştir. Hat
ta kendilerine Süt Endüstrisi Kurumunun muhtelif 
fabrikalarında iş bulunmuş ise de çalışma arzusu gös
termemişlerdir. Fabrikamız ilerde tekrar faaliyete geç
tiğinde eski işçiler işlerine tercihan alınacaklardır. 

IV - İşletmenin yukarda arz olunan sebep ve dü
şüncelere binaen diğer süt kooperatiflerine kiraya 
verilmesi bahis konusu değildir. 

5. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun alacaklarına ilişkin so
rusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ab-
lum'un yazılı cevabı. (7/755) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sosyal Güvenlik Bakanı tara

fından yazdı olarak cevaplandırılması için, gerekli 
işlemin yapılmasına müsaadelerinizi rica ederim. Say
gılarımla. 

18 . 9 . 1975 
Balıkesir 

Sadullah Usumi 

«Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili herhangi bir 
mesele ortaya atıldığı zaman, yetkililer kurumun güç 
malî koşullar altında bulunduğunu bu gidiş ile, ge
leceğinin de tehlikede olduğunu ileri sürmektedir. 
ler. 

Bu yüzden de, işçi lehine herhangi bir konu or
taya atıldığı sırada kamuoyu önünde geniş tartışma

lar başlar. Bu tartışmaların sonunda alınan kararlar, 
çoğu zaman işçinin aleyhine sonuçlanır. 

Fakat buna rağmen, her genel kurul toplantısın
da, kurumun işverenlerden milyonlarca lira alacağı 
olduğu ortaya çıkar. Ödemeyen işverendir, tahsil 
edemeyen Sosyal Sigortalar Kurumudur. Ancak, so
nuçta işçi zarar görür. Gerçek durumun aydınlığa ka
vuşabilmesi için kurumun alacaklarının bilinmesinde 
yarar vardır. 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunun tüm alacağı ne 
kadardır? 

2. Sosyal Sigortalar Kurumuna, 500 bin liradan 
fazla borcu olan (devam eden taksitlendirilmiş borç
lar dahil) kuruluş, firma ve şahısların (şayet borçlu 
firma ise sahiplerinin) adları nedir ve borç miktarla
rı ne kadardır? 

3. Büyük yekûn tuttuğunu sandığım bu alacak
ların tahsili için, Sosyal Sigortalar Kurumu şu anda 
ne gibi bir işlem yapmaktadır? İşçinin hakkını ko
rumak için düşündüğü yeni tedbirler var mıdır? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 . 2 . 1976 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4.5.6/1237 

Konu : Balıkesir Miletvekili Sa
dullah Usumi'nin yazılı 
soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 7/755-3033/24446 sayılı yazıları. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Saduiah Usumi'nin, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun alacaklarına ilişkin 
18 . 9 . 1975 günlü yazılı soru önergesi Bakanlığımız
ca incelenmiştir. 

Yapılan incelemede; 
1. — Sosyal Sigortalar Kurumunun Ocak 1975 

ayı itibariyle kamu müesseseleri, Belediyeler, Özel 
İdareler, Köy hükmî şahısları ve Özel Sektöre ait 
'işverenlerden meydana gelen alacak yekûnu 
1 767 451 835 08 liradır, 

İşverenlerin Kuruma olan borçlarını işverenlerin 
bağlı oldukları kurum şubeleri takipetmektedir. Bu 
sebeple Sosyal Sigortalar Kurumunun alacaklarının 
1975 yılı sonu itibariyle kesin olarak tespit edilmesi 
şu anda mümkün olamamaktadır. Bunun üzerinde
ki çalışmalar devam etmektedir. Sonucun Nisan 1976 
ayı içerisinde alınması mümkün görülmektedir. 
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2 ,— Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlu olan iş
verenlerin borçlarının, takip ve tahsil işlemleri ilgili 
kurum şubeleri tarafından yürütülmektedir. Borçlu
ların sayısı ve aynı zamanda tahakkuk ve tahsilatın 
her gün değişmekte olması sebebiyle bunların isim
leriyle kısa zamanda ve sıhhatli olarak tespiti müm
kün görülmemektedir. 1975 yılı sonu itibariyle ku
rum. şubelerince hazırlanmakta olan envanterlerden 
ancak Nisan 1976 ayı 'içerisinde sonuç alınacaktır. 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun 8G nci maddesi gereğince prim borçlarını za
manında ödemeyen İşverenler hakkında, gecikme 
zammı ve faiz tahakkuk ettirilerek prim borcunun 
ödenmesi hususunda kendilerine usulüne uygun ola
rak tebligat yapılmakta, bu tebligata rağmen borçla
rını ödemeyen işverenler hakkında kanuni yollara 
başvurulmaktadır. Vaki tebligat üzerine haricen 
ödenmiyen kurum alacaklarının, icra ve iflas Kanu
nunun bahşettiği imkanlardan faydalanmak suretiy
le, cebri icra yoluyla tahsiline çalışılmaktadır. 

Bunun yanı sıra 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 83 ncü maddesindeki teminatın 
prim borçlarına karşılık tutulması yoluyla da tahsili 
cihetine gidilmektedir. 

Şöyleki : 
Devlet, il ve. belediyeler ile sermayesinin en az 

yarısı Devlet ile ve belediyelere ait her çeşit teşekkül 
ve müesseseler, kamu müesseseleri ve özel kanunlarla 
kurulan teşekküllerce ihale yolu ile yaptırılan her 
türlü işleri üzerine alanların bu iş için yatırdıkları te
minatların o işverenin borcuna yeter miktarı paraya 
çevrilerek alacağın tahsili yapılmaktadır. 

Sözü edilen kanunî yollardan başka sigorta prim
lerinin gecikmeden tahsil ve takibinin sağlanması 
amacıyle ilgili personelin eğitilmesi, borç tebligatları
nın kısa zamanda yapılması, yapılan tahsilatın da 
kısa zamanda kayıtlara işlenmesini sağlayıcı idari 
tedbirler alınmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Mahir Ablum 

Sosyal Güvenlik Bakam 

6. — Ankara Miletvekili İ. Hah Köylüoğlu'nun, 
Ankara -Kırakkale ve Ankara - Kızılcahamam ka
rayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fe-
him Adak'in yazılı cevabı (7/796) 

Millet Meclisi Başkanlığrna 
Aşağıdaki suallerin Bayındırlık Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

3 .2 . 1976 O : 1 

1. '—• Ankara - Kırıkkale ve Ankara - Kızılcaha
mam arasında çift yol yapılması için çalışıldığı bütçe 
müzakereleri sırasında Bayındırlık Bakanına sorulan 
suallere verilen cevaplardan öğrenilmiştir. 

2. — Karayolları Kızılcahaman ve Kırıkkale 
arası bir çok köylerin ortasından geçmekte olup; yo
ğun trafik dolayısıyle can ve mal kaybına sebep ol
maktadır. 

3. — Bu Kızılcahamam ve Kırıkkale arası bazı 
yerlere alt ve üst geçit yapılması düşünüldüğü yine 
Bakanlığın bütçesi görüşülürken öğrenilmiştir. 

4. — Benim bildiğime göre alt ve üst geçUe mu-. 
hakkak ihtiyacı olan mahalleler şunlardır. 

a) Kızılcahamam'ın içi, 
b) Kızılcahamam'ın Akdoğan köyü, 
c) Yenimahallenin Saray ve Aydın köyleri, 
d) Çankaya'nın Mamak, Üreğil ve Kayaş semt

lerinde tesbit edilecek yerler, 

e) Elmadağ'ın Lalahan köyü (Odabaşı köyü) 
ve Elmadağ Kazasının girişindeki- fabrika geçidi ve 
yine kazanın çıkışındaki mahal (kazanın tepedeki 
geçici), 

f) Kırıkkale'nin Irmak köyü ve Kırıkkale için
deki bir kaç yer, 

Sonuç : 
5 - A) Kızılcahamam ve Kırıkkale arası çift yol 

yapımı yapılan yerlerde ve etüd ve projesi yapılan 
yerlerde, alt ve üst geçit nerelere yapılacaktır veya 
yapılması düşünülmektedir. 

B) 4 ncü madde de sayılan yerlere alt ve üst 
geçidi yapılması düşünülüp, düşünülmediğinin ve bu 
hususta Karayollarmca inceleme yapılıp yapılmadığı
nın tarafıma yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 5 . 11 . 1975 
Ankara Milletvekili 
İ. Hakkı Köylüoğlu 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 3Q . 1 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 294 

Konu : Ankara Milletvekili î. Hakkı 
Köylüoğlu'nun yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26.12.1975 gün ve 7/796-3116/25491 sayılı ' 

yazınız. 
Ankra Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu'nun, An

kara-- Kırıkkale ve Ankara - Kızılcahamam karayo-
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luna ilişkin yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

Ankara - Kırıkkale ve Ankara - Kızılcahamam 
yollarının gerek proje çalışmaları tamamlanan, ge
rekse devam etmekte olan kesimlerinde, yerleşme 
merkezleri geçişinde projede tesbit edilen esaslara 
göre alt veya üst geçit yapılmasına çalışılmaktadır. 

Bu çalışmalardan Ankara - Kızılcahamam yolun
da Saray Köyü civarında ve Ankara - Kırıkkale yo
lunun Irmak Köyü Seydaliler mahallesi civarında 
yayalar için bir alt geçit yapımı uygun görülmüş ve 
bölgesine bu konuda gerekli talimat verilmiştir. 

Bundan başka yine Ankara - Kırıkkale yolu 
4Cj -f- 6Cı?ı km. de karayolu üst geçiti ve kavşak tanzimi 
yapılması düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Frintaş 
Nakliye Şirketine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un yazdı cevabı (7/816) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı cevaplanmasını saygı ile arz ederim. 
istanbul Milletvekili 

İlhan Özbay 

Firintaş, Fisko, Tarko, Tariş Sebze, Narko gibi 
9 yarı kamusal birliklerin |% 97 sermayesine sahip 
oldukları bir nakliye kuruluşudur. 

Firintaş'ın 60 milyon sermayesinin 20 milyonu 
birlikler, 40 milyonu da Ziraat Bankasından kredi 
alınmak suretiyle sağlanmıştır. 

Adı geçen kuruluş 1969 da 130 Tır kamyonu ile 
faaliyete geçmiştir Halka dönük amaçlı olan bu kuru
luş yeteneksiz, şahibeli, partizan yöneticilerin eline 
özellikle batırmak amacıyle iflâsın eşiğine getirilmiş
tir. 

1. Adı geçen şirketin mal varlığının Ziraat Ban
kası tarafından haciz ettirilip muhafaza altına alın
dığı ve çürümeye terk edildiğine göre Firintaş kam
yonlarını işlerliğe kavuşturacak ve kamyonların mül
kiyetini D. D. Yollarına devrini mümkün kılacak 
kararnamenin 6 aydan beri imzalanıp neden yürürlüğe 
konulmadığı? 

2; Firintaş'ın çeşitli firma ve şahıslardan 5 mil
yona yakın alacağı olduğu, fakat icra giderlerini kar
şılayacak parası olmadığı için alacaklarını tahsil ede
memektedir. Bu alacakların bir zaman süresi içinde 
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tahsil edilmedikleri takdirde zaman aşımına uğraya
cağı söz konusudur. 

Firintaş'ın böyle askıda bırakılmasının temelinde 
borçluların çıkarlarını mı gözetilmektedir? 

3. Firintaş'ın eski yöneticilerinden bazılarının 
zimmetine para geçirdiği ve görevlerini suiistimal 
ettiği gerekçesi ile Savcılığa ihbar edildikleri, ancak 
çıkan af yasasından yararlanılarak kişiler hakkında 
takipsizlik kararı verildiği söz konusudur. 

a) Bu şahıslar kimlerdir? 

b) Bu şahısların zimmetine geçirilen para mik
tarı ne kadardır? Paraların tahsili için takibe geçil
miş midir. Bu şahıslar bir şirket kurarak Firintaş'ın 
kamyonlarını icra yolu ile satılması konusunda gi
rişimlerde bulundukları ve bunları ucuz olarak ele ge
çirmek istedikleri de söz konusu mudur? 

c) Hiç bir üretimde bulunmayan Firintaş'ta şu 
anda 120 işçi, memur çalışıyor görülmektedir. Bun
ların ücret, maaş ve kıdem tazminatları işlemekte
dir. 

Bu memur ve işçilerin durumu ne olacaktır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 2 2 . 1976 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 1 5 - 2 / 5 7 - 4 9 

Konu : Frintaş Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 . 12 . 1975 tarih ve 7/816 - 3146/25640 

sayılı yazınız. 
istanbul Milletvekili tlhan Özbay'ın Frintaş Nak

liye Şirketine ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

1967 yılındanberi gelişmekte olan yaş meyve ve 
sebze ihracatımızla ilgili olarak, ihraç mallarının en 
çabuk ve kendi vasıtalarımızla nakli meselesini.çö
zümlemek üzere, Devlet Plânlama Teşkilâtının teşeb
büsleriyle, 1968 yılında soğuk hava tertibatlı treyler ve 
çekicilerinin ithali suretiyle memleketimizde bir filo 
kurulması uygun görülmüştür. 

Bu amaçla, GİMA Gıda, ve İhtiyaç Maddeleri 
T. A. Ş. nin aracılığıyla, finansmanı Özel İhracat 
Fonu ve Ulaştırma ve Depolama Teşvik Fonundan 
T.C. Ziraat Bankasınca- sağlanmak üzere, 140 adet 
teryler ile çekicisi ithal edilmiştir. 

Önce, vasıtaların Türk özel nakliyecilerine dağı
tılarak bedellerinin T. C. Ziraat Bankasınca tahsili 
düşünülmüş ve bu noktadan hareketle, 10 adedi 

— 827 — 



M. Midisi B : 49 3 s 2 . 1976 O : 1 

Urallar Nakliyat Anonim Şirketine satılarak bedelle
ri de anılan Banka tarafından tahsil edilmiştir. 

Sonradan geri kalan 130 adet vasıtanın GİMA, 
T. A. Ş. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ve 
Umumi Mağazalar T. A. Ş. nin iştirakiyle 20 mil
yon lira nominal sermaye ile kurulan ve 5 milyon 
lirası ödenmiş bulunan Frintaş Frigo Nakliyat ve 
Ticaret A. Ş. ne devredilmesi kararlaştırılmış ve bu 
şirket 1969 yılında Türk Ticaret Kanununun hüküm
lerine göre bir özel sektör teşekkülü olmak üzere 
kurularak faaliyete geçirilmiştir. Bilahare, 1972 yılın
da GIMA T. A. Ş. hisse senetlerini Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliklerine satarak, Frintaş'ın hissedar
lığından ayrılmıştır. 

Ancak, yukarıda maruz iyi niyetle tesis edilen 
Frintaş, kuvvetli ve rasyonel çalışan bir idareye ka-
vuşturulmamamış, idarecilerinin bir kısmı hakkında 
zimmetlerine para geçirmelerinden mütevellit kanuni 
kovuşturmaya gidilmiş T. C. Ziraat Bankası aracılı-
ğıyle sağlanan krediler sebebiyle de mezkûr Bankaya 
75 000 000 lira, ayrıca piyasaya da önemli bir mik
tarda borçlu duruma girmiştir. 

Şirketin 1972 yılında zarar toplamanın nominal 
sermayesini aşması muvacehesinde Türk Ticaret Ka
nununa göre feshi gerektirir bir durum hasıl olmuş
tur. 

Diğer taraftan, T. C. Ziraat Bankası 75 milyon 
lira tutarındaki alacağını tahsil edebilmek için Mah
kemeden aldığı ilâmla Frintaş'ın vasıtalarına haciz 
koydurmuştur. 

Şirketin bu duruma getirilmiş olmasının, uzun 
zamandanberi vasıtalarının muattal durumda kalma
larının, Türk Ticaret Kanununa göre yapılacak bir 
tasfiye sonucu, kamyonların yok pahasına satışlarla 
heder edilmesinin, Ülkemiz ekonomisine zararlı etki
leri olacağı muhakkaktır. Bu görüş ile hareket eden 
Bakanlığımız, Türk Ticaret Kanununun 454. madde
sinin sağladığı imkândan yararlanarak Frintaş'ın bü
tün mamelekenin hakları, alacakları ve vecibeleriyle 
birlikte, bir Kamu iktisadi Kuruluşu olan T. C. Dev
let Demiryolları işletmesine devredilmesi için çalışma
lara teşebbüs etmiş ve uygun görülen formülle, ilgili 
Bakanlık ve Kuruluşların temsilcilerinin katılmasıyle 
sürdürülen çalışmalar sonuçlandırılarak, bu hususta 
çıkarılması gereken ve metni üzerinde Ulaştırma Ba
kanlığı ile mutabık kalman «Kararname Tasarısı» 
hakknda Maliye Bakanlığının da müsbet mütalaası 
almdihtan sonra gereği yapılmak üzere 12 . 1 .1976 

tarihli ve 742 sayılı yazımız ekinde Başbakanlığa in
tikal ettirilmiştir. 

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
tâbi olan Anonim Şirketler üzerindeki denetim yet
kisi, sözü edilen Kanunun 274. maddesine dayanı
larak hazırlanmış, Danıştay tarafından onaylanmış ve 
7 . 8 . 1972 gün, 14269 sayılı Resmî Gazete'de ya
yımlanmış bulunan «Ortaklıkların Denetimine Dair 
Tüzük» ün hükümleri ile sınırlandırılmıştır. 

Bu itibarla, özel hukuk hükümlerine tâbi bir 
Anonim Şirket durumunda bulunan Frintaş hakkında 
verilen Önerge'de yer alan diğer hususlar Şirketin 
çalışmalarıyle ilgili hususiyetlere ve iş sırrı mahiyetin
de olduğundan, Bakanlığımızca Şirketten bu husus
lar hakkında bilgi istenmesi ve bunun soru cevabı 
olarak bildirilmesi yukarıda bahsi geçen Tüzük'te be
lirtilmediğinden mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, mevzuatın verdiği görev ve yet
kiler dahilinde, Frintaş Bakanlığımız Müfettişleri ta
rafından müteaddit defalar denetlenmiş, tesbit edilen 
noksan ve gayrinizami hususlar ilgililere bildirilmiş
tir. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

8. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Tarım Sa
tış Kooperatifi Birliklerinin sınaî yatırımlarına ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı ceva
bı (7/837) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandı olmasına aracılığınızı dilerim. 
14. 11 .1975 

içel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

1973 - 1974 - 1975 yılları Türkiye'de İplik Fab
rika yatırımlarının en çok olduğu dönem olarak gö
zükmektedir. Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi des
tekleme alımı yapan Tarım Satış Kooperatifleri birlik • 
leride aynı yıl iplik fabrikası yapımına geçerek or
taklarından ve açıktan satın aldıkları pamukların bir 
kısmını ipliğe dönüştürmeyi amaçlamışlardır. 

1. — 1973 yılından bugüne kadar Tarım Satış 
Kooperatifi birlikleri hangi konularda sınaî yatırım 
yapmışlardır? 

. 2. — Yapılan bu yatırımlarda öngörülen mali
yetler nelerdir? 

3. Yapımı sonuçlanmış veya sonuçlanmak üzere 
olan yatırımlarda maliyet art!şiarı olmuş mudur? 
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4. — Yapı sektöründeki fiat artışları birlikler
deki yatırımları ne ölçüde etkilenmiştir? Bütün bir
likler neyi baz olarak kabul edip fiat farkı vermiş
lerdir? Her birlik yüzde kaç fiat farkı ödemiştir? 

5. — Bütün dünya ülkelerinde iplik fabrikala
rında bir iğ 250 - 300 TL. sına malolurken birlikleri
miz bir iği kaça maletmişlerdir? Toplam maliyet 
üzerinden birim fiat nedir? 

6. — Ödenen fiat farklarından ilgili Bakanlığın 
haberi var mıdır? izni alınmış mıdır? 

7. — Yapılan yatırımlarda dış kredilerden istifade 
edilmiş midir? 

8. — Makine seçiminde hangi teknik ölçüler ve 
vergiler esas kabul edilmiştir? Kamu kuruluşu olan 
bu birlikler makine seçiminde ilgili Bakanlığın oluru
nu almışlar mıdır? 

9. — Makinelerin, alımında dış ülkelerden hangisi 
ile vadeli makine alımı yapılmıştır? 

10. — Vadeli alımlardan peşin alıma dönüş ya
pılmış mıdır? 

11. — Yapılmışsa ne maksatla yapılmıştır? 
12. — iç kredi ile yapılan bu yatırımlarda peşi

nata dönüşte birliklerin zararı olmuş mudur? 
13. — Vadeli alımdan peşinata dönüşte adı ge

çen yabancı firmadan nasıl bir kontur granti alın
mıştır? 

14. — ilgili Bakanlık böyle bir uygulama yapıl
mışsa sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmış
tır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 2 . 2 . 1976 

1 eşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15/57-48 

Konu : İçel Milletvekili Çetin 
Yılmaz'ın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 . 12 . 1975 tarih ve 7/837 - 3171/25740 

. sayılı yazınız : 
İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın Tanş Satış 

Kooperatifleri Birliklerinin sınaî yatırımlarına ilişkin 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Yurt sathına dağ;lmış bulunan ve çeşitli tarım 
ürünlerinin üretim ve pazarlanmasmda mühim rol 
oynayan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin bü
yük bir kısmının sınaî yatırım konusundaki faaliyeti 
burada kayda değer nitelikte değildir. 

Bu bakımdan Soru önergesi bütün Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliklerini kapsamakla beraber esas 

ağırlık noktasını iplik fabrikalarının teşkil etmiş ol
ması da gözönünde bulundurularak incelemeler Çu-
kobirlik, Antbirlik, Fiskobirlik, Güneydoğu Birlik ve 
Tariş (Pamuk Birliği) e inhisar ettirilerek sorular 
cevaplandırılmıştır. 

1 nci sorunun cevabı : 
,A) Güneydoğu Birlikte : 
1. Antepfıstığı işleme tesisleri, 
2. Konsantre üzüm suyu tesisleri, 
3. Kırmızı biber işleme tesisleri, 
4. Bakliyat (Nohut, fasulye, mercimek, barbun

ya) tesisleri yapılmıştır. 
B) Antbirlikte : , 
1. 100 000 iğlik iplik fabrikası yatırımı gerçek

leştirilmiştir. . 

C) Çukobirlikte : 
a) Kütlü depolaması ve çırçırlanması için mer

kez, Mihmandar, Tarsus, Yenice, Misis, Ceyhan Saw-
gın ve depolama tesisleri; 

b) Merkez yağ fabrikası, 
c) 100 800 iğlik pamuk ipliği fabrikası kurulu

şuna geçilmiştir. 
D) İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Birli

ğinde : 
a) 100 000 iğlik iplik fabrikası ve tesisleri, 
b) Pamuk yağı kombinası tevsii, 
c) Aydın ve Söke Kooperatiflerindeki Sawğın 

tesisleri yapılmıştır. 
E) Fiskobirlikte : 
a) Giresun'da entegre fındık işleme tesisleri ya

pılması planlanmış, 
b) Düzce'de fındık kırma fabrikası yapılmış, 
c) Trabzon'da fındık kırma fabrikası yapılması 

planlanmıştır. 
2 nci sorunun cevabı : 

A) Güneydoğu Birlikte yaptırılan, 
1. . Antepfıstığı işleme tesislerinin fizibilite mali

yeti 6 802 200 muhtemel fiilî harcama ise 8 800 000; 
2. Konsantre üzüm suyu tesislerinin fizibilite ma

liyeti 39 350 156 muhtemel fiilî harcama ise 59 968 695. 
3. Kırmızı biber işleme tesislerinin fizibilite mali

yeti 13 589 296 muhtemel fiilî harcama 23 420 000. 
4. Bakliyat tesislerinin fizibilite maliyeti 37 880 500 

muhtemel fiilî harcama ise 45 880 000 liradır. 
B) Antbirlikte yaptırılan 100 000 iğlik iplik fab

rikası için öngörülen toplam gümrüklü maliyet 
525 361 000 gümrüksüz maliyet 387 623 800 liradır. 

C) Çukobirlikte kuruluşuna geçilen, 
a) Merkez Savvgın ve yağ kombinası 235 429 960 
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b) Diğer savvgın tesisleri 65 799 762 
c) 100 800 iğlik iplik fabrikası ise 617 800 251 

liradır. 
D) Pamuk Birliğinde yaptırılan tesislerin maliyeti; 

, a) tplik fabrikası ve tesisleri 500 000 000 TL. dır. 
b) Pamukyağı kombinası tevsii 143 565 000 TL. 
Savvgın tesisleri ise 50 000 000 TL. dır. 
E) Fiskobirlikte yaptırılan tesislerin maliyeti : 

a) Giresun entegre fındık işleme tesisleri 
175 000 000 TL. olarak öngörülmüştür. Tesisin etüt, 
proje ve ihale dosyaları hazırlanmış olup bugünlerde 
ihalesi yapılacaktır. 

b) Trabzon fındık kırma fabrikası 1 680 237,63 
TL. mal olmuştur. 

c) Düzce fındık kırma fabrikasının kesif bedeli 
ise 6 721 939,80 TL. olup bugünlerde makinelerin 
montajına başlanmak üzeredir. 

3 ncü sorunun cevabı : 
A) Güneydoğu Birlikte : 
a) Antepfıstığı işleme tesisleri yapı unsurlarında 

fiyat farkı husule gelmemiştir. 

b) Konsantre üzüm suyu tesisleri inşasına ait fi
zibilite kesif bedelleri 1972 yılı birim fiyatlarına göre 
yapılmış; iş müteahhide ihale edilmeden önce inşaat 
unsurlarına % 100'e yakın bir zam gelmiş olduğundan 
inşaat keşifleri yeniden 1974 yılı birim fiyatlarına 
göre tashih edilmiş, bu sebeple müteahhide fiyat farkı 
ödenmemiştir. 

c) Bakliyat tesisleri inşaatına emaneten başlan
mış, 1973 ve 1975 yılı sonuna kadar inşaatlar bu 
usulle devam ettirilmiş; 1975 yılı inşaat mevsiminde 
bakiye ikmal inşaatı olarak toptan bir müteahhide 
ihale edilmiştir. Bu ihale 1975 yılı birim fiyatları ile 
yapılmış olduğundan 1973 yılından bu yana yapılan 
zamlar maliyeti artırmamıştır. 

d) Kırmızı biber tesislerinde natürel mal deposu 
1973, yılında toptan müteahhide ihale edilmiş; ancak, 
11 . 4 . 1974 tarihli Kararname mucibi müteahhit 
zam istemiş ise de talebi tarafımızdan reddedilmiş, 
konu mahkemeye intikal etmiştir. 

idare binası ve saha tanzimi 1974 yılı birim fiyat
ları ile ihale edilmiş olup, tesislerin inşaatı nihai saf
hadadır. 

B) Antbirlikte iplik fabrikasında maliyet artışla
rı olmuştur. 

C) Çukobirlikte yatırım sektörünün fiyat artışla
rının etkisi sadece merkez savgın ve yağ kombinası 
yatırımındaki inşaat, elektrik, tesisat ve montaj ka
lemlerinin bir kısmında olmuştur. 100 800 iğlik iplik 
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fabrikası da dahil olmak üzere diğer yatırımların tü
mü fiyat artışlarından etkilenmemiş; ihale fiyatlarının 
dışında her hangi bir suretle fiyat farkı ödenmemiş
tir. 

D) Pamuk birliğinde yapımı sonuçlanmış veya 
sonuçlanmak üzere olan tesislerin önkeşfinde bulun
mayan fakat zaruret dolayısıyle yapılması icabeden 
keşif ilâveleri sebebiyle maliyet artışları olmuştur. 

E) Fiskobirlikte yapımı sonuçlanmış işlerde ma
liyet artışı olmamıştır. 

4 ncü sorunun cevabı : 
A) Güneydoğu Birlikte müteahhitlerin hiç biri

sine fiyat farkı ödenmemiştir. Ancak 1974 yılında iha
le edilenler haliyle 1973 yılı birim fiyatlarına göre 
zamlı olup, 1973 yılındaki bir ihale ise (Kırmızı biber 
natürel mal deposu inşaatı) halen mahkeme safhasın
dadır. 

B) Antbirlikte yapı sektöründeki fiyat artışları 
yatırımı etkilememiş ve mukavele dışı fiyat farkı 
ödenmemiştir, (Mukaveleye göre işçilik ve malzeme 
fiyatlarındaki resmî artışlar hariç) 

C) Çukobirlikte fiyat farkı ödenmesi için 
1 1 . 4 . 1974 tarih ve 7/7993 sayılı Kararname hü
kümlerinde belirtilen fiyat farkı başlangıç tarihi, fi
yat farkı verilme oranları ve fiyat farkı ödenmesi, 
için aranan diğer şartlar bu birlikçe baz kabul edil
miş; ancak birlik menfaatleri yönünden başlangıç ta
rihi ve zam oranı gibi malî külfeti artıracak hususlar 
birlik lehine asgarî seviyede kullanılmıştır. Nitekim 
kararname hükümlerine göre fiyat farkı ödeme tarihi 
1 . 4 . 1974 iken birlik bu tarihi 1 . 6 . 1974 ola
rak; gene kararnameye göre % 56 - 60 oranında fi
yat farkı ödenmesi gerekirken Birlikçe bu nisbet 
% 40 civarında uygulanmıştır. 1 . 6 . 1974 tarihin
de tamamlanan işler için hiç fiyat farkı ödenmemiştir. 

D) Pamuk Birliğinde yaptırılan 100 C0O iğlik ip
lik fabrikasında Bakanlığın bilgi ve muvafakati dışın
da ihalesi geçmiş senelerde yapılıp 1974/1975 senesine 
sirayet eden inşaat ve tesisat işlerinin tüm birim fi
yatlarına şamil olmamak üzere bazı kalemlerinde Ba
yındırlık Bakanlığının inşaat ve tesisat 1974 birim fi
yatları baz olarak alındığı; makinalar için fiyat farkı 
ödenmediği; iplik fabrikasındaki inşaat yönünden top
tan maliyet üzerinden % 14,36'lık bir fiyat farkı 
ödendiği işbu soru önergesi münasebeti ile öğrenil
miş bulunmaktadır. 

E) Fiskobirlikte devam etmekte olan yatırımların 
inşaat müddeti içinde demir ve çimento fiyatlarında 
resmî fiyat artışları olduğu takdirde Bayındırlık Ba-
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kanlığınca tayin edilen esaslar dikkate alınmakta, di
ğer fiyat artışları için ayrıca bir ödeme yapılmamak
tadır. 

5 nci sorunun cevabı : 
A) Güneydoğu Birlikte iplik fabrikası inşaatı 

yapılmamıştır. 
B) Antbirlikte yapılan 100 000 iğlik iplik fabri

kasında amortisman süresi dikkate alınmadığı takdir
de kuruluşta iğ başına maliyet 2 270 lira; etüt, proje, 
arazi ve fabrika ve yardımcı binalar altyapı ve klima 
elektrik tesisatı dahil toplam maliyet 4 950 liradır. 

C) Çukobirlikçc kuruluşuna geçilen iplik fabri
kası halen bina inşaat safhasındadır. Bu bakımdan 
1 iğin maliyeti henüz katiyet kesbstm em iştir. 

D) Pamuk Birliğinde yapılan 100 000 iğlik iplik 
fabrikasında 1 iğin maliyeti soğuk hava, penye, kat
lama, büküm öpen - end gibi tesisler de hesaba katıl
dığında 5 0CO lirayı bulmaktadır. 

E) Fiskobirlikte böyle bir yatırım söz konusu 
değildi. 

6 ncı sorunun cevabı : 
A) Güneydoğu Birlikte fiyat farkı ödenmediği 

için Bakanlık izni gerekmemiştir. 

B) AntbMikte fiyat farkı sadece makinalar için 
ödenmiştir. Ödenen fiyat farkı 20 536 000 liradır. Bu 
fark 5 ."10 . 1974 tarihinde Köy işleri ve Koopera
tifler Bakanlığında yetkililer nezdinde yapılan toplan
tıda karara bağlanmıştır. 

C) Çukobirlikte ödenen fiyat farkları Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığına aksettirilmiş; bu Bakan
lığın (18 . 9 . 1974 tarih ve 11-311/6) talimatı ke
sinlik taşımadığı için Birlik fiyat farkı ödememiştir. 
İkinci defa verilen kesin emirle (11.10.1974/112 - 120) 
fark ödenmiştir. 

D) Pamuk Birliğinde makinalar iç'n fiyat farkı 
ödenmemiştir. İnşaat ve tes'sat işleri iç'n Bakanlar 
Kurulu kararına göre fiyat farkı ödenmiştir. 

E) Fiskobirlikte, yatırımlarla ilgili sözleşme dı
şında inşaat sektöründeki genel fiyat artışları nede
niyle fark ödenmediği için Bakanlıktan bu yolda bir 
müsaade talebolunmamıştır. 

7 nci sorunun cevabı : 
A) Güneydoğu Birlikte yapılan yatırımların, hiç

birinde dış kredi kullanılmamıştır. 

B) Antbirlikte yapılan iplik fabrikasında makina 
alımı başlangıçta % 7 faizli 7 yıl vadeli dış kredili 
olarak düşünülmüş ancak dahilden kredi sağlanınca 
bu yoldan vazgeçilmiştir. 

C) Çukobirlikte yalnız iplik fabrikası için 2 ayrı 
kaynaktan dış kredi temin olunmuş; bunlardan Mali
ye Bakanlığı müsaadesi ile Fransa (Credit Lyonnais) 
Bankasından ve Hükümetin müsaadesi ile Avrupa İs
kân Fonundan 21 510 000 dolarlık nakdî dış kredi 
alınmıştır^ 

D) Pamuk Birliğinde dış kredi kullanılmamıştır. 
E) Fiskobirlikte de dış kredi kullanılmamıştır. 
8 nci sorunun cevabı : 

A) Güneydoğu Birlikte bakliyat makinalarının 
seçiminde çeşitli firmalardan teklifler alınmış; bunlar 
incelenmiş; komple sınaî tesis kendi garantisi altında 
teklif eden bir firmanın (Mercimek hariç) teklifi uy
gun görülmüştür. Mercimek fabrikası makinaları ise 
mahallen temin edilmiştir. Konsantre üzüm suyu ma
kinelerinin temini için 10'dan fazla firma ile irtibat ku
rulmuş, bölge üzümlerine en uygun olan firmanın tek
lifi kabul edilmiştir. Antepfıstığı işleme makinaları 
antepfıstığının yapısı itibariyle hususiyeti gerektirmek
tedir. Bu sebeple 60'a yakın yerli ve yabancı firma ile 
temas edilmiş yatırım konusunda Bakanlığa bilgi ve
rilmiş; ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da fi
zibilite raporları verilmiş ve teşvik belgesi alınmıştır. 
Bu suretle tüm makinalar ve teçhizat gümrük muafi
yeti, gümrük indirimi ve gümrük taksitlendirilmesine 
göre ithal edilmiştir. 

B) Antbirlikte makina seçiminde o tarihteki tek
nolojik düzen ve Birliğin mali imkânları göz önüne 
alınmış ve buna göre seçim yapılmıştır. Bakanlık ona
yı alınmamıştır. 

C) Çukobirlikte bir yatırımla ilgili teorik ve pra
tik gerekli tüm teknik ve ekonomik hususlar gözönüne 
alrnmıştır. Değerlendirmelerde üretim kalitesi, üretim 
kapasitesi, uzun süre kullanılma imkânı ve fiyatlar 
kriter olarak alınmıştır. 

Bilhassa iplik fabrikasında dış mak:na seçimi ve 
ihale safhaları Bakanlıkça incelemeye tabi tutulmuş, 
yetkili bir bilirkişiye dahi incelettirilmiştir. 

Birl;k 1973 yılından beri girişeceği yatırımların esas
lı bir planlamasını yapmış, buna göre de bir kadro te
şekkül ettirmiştir. B(u bakımdan yapılan değerlendir
meler isabetli olmuştur. 

D) Pamuk Birliğinde ihracata dönük, günün tek-
n!k gelişmelerine uygun, üretim akışında dar boğazlar 
yaratmayacak makinalar seçilmiş; seçim sırasında Sü-
merbank yetkililerinin fikri ve Bakanlığımız ile Sanayi 
ve Teknoloji^Bakanlığının onayı alınmıştır. 

E) Fiskobirl'kte lâboratuvar ve atelyelerinde ya
pılan deneylerden edinilen tecrübelere dayanarak, ima-
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lâtın nevi, kalitesi ve kapasitesi dikkate alınmak sure
tiyle seçim yapılmış; yurt dışından ithal edilen maki-
nalar için Bakanlığımızın onayı alınmıştır. 

9 ncu sorunun cevabı : 
A) Güneydoğu Birlikte dış kredi alınmamıştır. 
B) Antbirlikte yaptırılan iplik fabrikasının ma-

kınalarının seçiminde teklifler, vadeli, kısmen peşin 
ve peşin olmak üzere alınmış, ancak İtalyan satıcı fir
madan % 7 faiz ve 7 yıl vadeli dış kredili olarak alım 
yapılmıştır. (Dahilden kredi sağlanınca bundan vaz
geçilmiştir.) 

C) Çukobirlikte makinelerin tamamı peşin fi
yatla alınmıştır. 

D) Pamuk Birliğinde vadeli makine alımı yapıl
mamıştır. 

E) Fiskobirlikte de vadeli makine alımı yapıl
mamıştır. 

10, 11, 12 nci soruların cevabı : 
A) Güneydoğu Birlikte, teklif ve görüşmeler pe

şin alıma göre yapılmıştır. 

B) Antbirlikte vadeli alımdan peşin alıma dönüş 
yapılmıştır. Türkiye'de teşvik gören yatırımlara uygu
lanan faiz hadlerinin % 6'ya dönüşmesi ile ilgili 
1 . 3 . 1973 tarihli kararnameye ?öre ödenecek faiz 
fiyatlarındaki düşüklük, peşin ödemede satıcı firma
dan sağlanan iskonto ve dış krediye bağlanılması ha
linde satıcı firmaya verilecek teminat mektupları mas
rafı (Ceman 46 030 000,— lira) ve ödeme vadesi için
de muhtemel devalüasyonlar nazan itibara alınarak 
peşinata dönülmüştür. Bu dönüşten 46 000 000,— li
ralık kâr sağlanmıştır. 

C) Çukobirlikte vadeli alımdan peşin alıma dönüş 
yapılmamıştır. 

D) Pamuk Birliğinde vadeli makine aümı yapıl
mamıştır. 

E) Fiskobirlikte vadeli makine alımı yapılmamış
tır. 

13, 14 ncü soruların cevabı : 
A) Güneydoğu Birlikte ithal malı makine ve teç

hizat peşin fiyatlarla akreditif yoluyle satınalınmıştır. 
Komple sınai tesis ithalâtında, tesisin çalıştırma ga
rantisi olarak mukavele mucibi yüzde muayyen bir 
nispet garanti tutarı olarak saklı tutulmuştur. Ayrıca 
beynelmilel hukuk hükümlerine göre hakem heyetine 
gitme hakkı saklı kalmıştır. 

B) Antbirlikte her 25 000 iğlik kısmının teslim ta
rihinin gecikmesi halinde her gün için 462 000 İtalyan 
Liretlik ceza ödeneceğine dair banka teminat mektubu 
alınmıştır. 

C) Çukobirlikte böyle bir durum olmamıştır. 
D) Pamuk Birliğinde vadeli satış yapılmadığın

dan peşinata dönüş söz konusu değildir. 
E) Fiskobirlikte vadeli makine alımı yapılmadı

ğından peşinata dönüş olmamıştır. 
Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

9. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğ-
lu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (GREV VAR) 
adlı oyuna ilişkin Başbakan ve İçişleri Bakanından 
sorusu ve İçişleri Bakam Oğuzhan Asilîürk'ün yazılı 
cevabı (7/846) (1) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan ve İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandııılmasını arz ede
rim. 18 . 11 . 1975 

Rize 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

Soru : 
«GREV VAR» adlı eser pek çok yerde yüzüncü 

kez oynandığı, Trabzon ve Artvin'de sahnelendiği 
halde Rize ve ilçelerinde gösterilmesi yasaklanmıştır. 
Örneğin; Pazar ilçesinde izin veren Kaymakam Ve
kili Ramis Acar'la, yer gösteren İlköğretim Müdürü 
Nuri Koşar'a Rize Valiliğince işten el çektirilmiştir. 

1. — Eser cidden millî güvenliğe, kamu düzeni
ne, genel ahlâka insan hak ve hürriyetlerine, millî, 
demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyet ilkelerine, ül
ke ve milletin bölünmezliği temel hükmüne aykırı gö
rülmüşse, toplattırılmamış olmasının gerekçesi ne
dir? 

2. — Toplattırmadığına göre, Anayasamızın «Bi
lim ve sanat hürriyetine» denk düşen 21 nci madde
sini çağ dışı bir oyunla çiğneyen Rize Valisi hakkın
da ne düşünülmektedir? 

3. — Bu eserin sahnelenmesi suç teşkil ediyorsa 
komşu ilçe Arhavi'de gösterilme sebebi nedir? 

4. —r- Rize'de iller idaresi yasasının kapsamı daral
tılarak, yetki duvarları zorlanarak tüm Türkiye'de, 
özellikle komşu illerden farklı uygulanışının nedeni 
nedir? 

5. — Kaymakam Vekili ile İlköğretim Müdürü 
korkutma, yıldırma ilkesi ve yasa dışı eylemle işten 
el çektirilmiş; meslek gururları ile Pazarlıların il yö
netimine saygınlığı kasten tüketilmiştir. Rize Valisi-

(1) Bu soru önergesine ait Başbakanlığın cevabı 
geldiğinde yayımlanacaktır. 

— 832 — 



M. Meclisi B : 49 3 . 2 . 1976 O : 1 

nin bu tutumunu çağdaş devlet yönetimi kavramı ve 
edinilmiş haklara saygı ilkesi ile nasıl bağdaştırabili
yorsunuz? 

Valinin, Doğu Karadeniz'de alışılmamış bu tarz 
vahşiyane kaba kuvvet gösterisine karşı mı koyalım; 
yoksa hukukun üstünlüğü ilkesinden esinlenerek ya
salara saygınlığımızı ve sabrımızı koruyalım mı? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 19 . 1 . 1976 
Öz. fş. Gn. Md. 

Şb. Md. : Değ. ve atama 
731/1995 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 2 . 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/846, 3228/25913 sayılı yazınız. 

Rize Milletvekili Sayın O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun 18 . 11 . 1975 tarihli yazılı soru önergesi 
incelettirilmiştir. 

Yaptırılan incelemeden ve mahallinden alınan bil
gilere göre; «Grev Var» adlı oyunun sahnelenmesine 
asayişi etkileyecek olaylar çıkabileceği mütalaasıyle 
5442 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin C bendi ile 
verilen yetkiye dayanarak izin verilmediği, söz konu
su eserin sahnelenmesi ile ilgili işlemlerde görevlerini 
ifa etmeyen Tahrirat Kâtibi ve ilköğretim Müdürü
nün işten el çektirildiği ve yapılan soruşturma sonu
cu Tahrirat Kâtibi hakkında İl İdare Kurulunca 
men'i muhakeme kararı verilip görevine iade edildi
ği, İlköğretim Müdürü hakkında lüzumu muhakeme 
kararı verilip İl Disiplin Kurulu kararı gereğince baş
ka bir göreve atandığı, söz konusu tiyatro eserinin 
bilâhara Siverek Suç Ceza Mahkemesinin 19.11.1975 
tarih ve 975/199 sayılı kararı ile toplattırılmasına ve 
oynatılmamasına karar verildiği» anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

10. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün ün, 
İstanbul'daki Kırklareli öğrenci yurduna yapılan sal
dırıya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün yazılı cevabı (7/850) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı olan sorumun İçişleri Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut buyurma
nızı saygıyle rica ederim. i9 . 11 . 1975 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

İstanbul Fındıkzade semtinde bulunan Kırklareli 
Öğrenci Yurduna, geçen hafta bazı şahısların girerek 
talebeleri bıçakladıklarını gazetelerden öğrenmiş bu
lunmaktayım. 

Soru : 1. — Bu çirkin ve menfur hadisenin sebebi 
ve mahiyeti nedir? 

Soru : 2. — Failler yakalanmış mıdır? Yakalan
mış ise haklarında ne gibi bir muamele yapılmıştır? 

Soru : 3. — Son zamanlarda sık sık görülen boy
kot ve çatışmaları teşvik eden bir örgüt mevcut mu
dur? Bu hususta ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 2 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 
Şube : Top. Ol/B 

Konu: Mehmet Atagün'ün soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 . 1975 gün ve 7/850 - 3232/25965 

sayılı yazıları. 
Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet Atagün ta

rafından Başkanlığımıza yöneltilen, 19 . 11 . 1975 ta
rihli yazılı soru önergesinde yer alan hususlar ince
lenmiş, cevabımız aşağıda maddeler halinde açıklan
mıştır. 

Mahallinden alınan bilgilere göre; 
1. — 11 . 11 . 1975 günü gecesi İstanbul - Fın

dıkzade semtinde bulunan Kırklareli öğrenci yurduna 
kimliği bilinmeyen bazı şahısların kapıyı kırarak gir
dikleri, yatmakta olan öğrencileri kaldırdıkları ve 7 
öğrenciyi muhtelif yerlerinden yaralayarak kaçtıkları, 
bu çirkin olayın hangi sebeple meydana geldiğinin 
tanık ve mağdurlarca da bilinmediği, mütecavizler 
baskın sırasında yüzlerini maskeledikleri için teşhis
lerinin yapılamadığı; 

2. Olayın C. Savcılığına intikal ettirildiği, sözko-
nusu yurt ve civarında güvenlik tedbirlerinin aldırıl-
dığı, sanıkların yakalanması için araştırmaların ara
lıksız sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

3. — Son zamanlarda sık sık görülen boykot ve 
çatışmaların aşın mihraklarca teşvik edildiği sanıl
makta, teşvikçilerin tesbiti konusundaki araştırmalar 
sürdürülmekted i r. 

Arzederim. 
İçişleri Bakanı 

Oğuzhan Asiltürk 
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11. — İstanbul Milletvekili Şükriye T ok'un, Ba
kanlık Teşkilâtında yapılan personel değişikliğine iliş
kin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/855) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereken ikilemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 20 . 11 , 1975 
istanbul Milletvekili 

Şükrüye Tok 
S o r u : 
1. — MC Hükümeti kurulduğu günden bugüne 

kadar geçen süre içinde, Bakanlığa bağlı örgütü
nüzden kaç teknik eleman, kendi istekleri dışında, 
başka görevlere atanmış veya görevden alınmıştır? 

2. — Çalışan eşlerden biri, bir yere atanırken, 
eşlerden diğeri de olduğu işte bırakıldığı, amir yasa 
hükmüne rağmen doğru mudur? ve adet olarak ne 
kadardır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 30 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 8/10054 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın 
Şükrüye .Tok'un soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 30 . 12 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/855 - 3243/26010 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Şükrüye Tok tara
fından; Bakanlığımız Teşkilâtında yapılan personel 
değişikliğine ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha olarak ekli
ce sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

istanbul Milletvekili Sayın Şükrüye Tok'un Per
sonel Değişikliğine İlişkin Yazılı Soru önergesi ce
vabı. 

Bakanlığımız, bir taraftan bünyesinde yeni teşek
kül eden kuruluşların teknik ve idari eleman ihtiya
cını karşılamak, diğer taraftan da yurt çapında za
man zaman beliren teknik ve idari eleman sıkıntı
sını gidermek ve bilhassa bazı illerdeki lüzumsuz ele
man yığanağını hafifletmek zorunda ve çabasında
dır. Bu görevimizi yerine getirirken bile personeli

mizin mağduriyetine sebep teşkil edecek karar ve 
davranışlardan azami derecede kaçınılmaktadır. 

Şöyieki : 
Bir yıla yaklaşan süre içinde şartların bütün zor

lamalarına rağmen 31 000 personel kadrolu teşkilâtı
mızda 287 kişilik bir naklen tayin işlemi yapıl
mıştır. Mer'i Kanunlarla Bakanlığım tasarrufuna bı
rakılan ve ancak % 01'e ulaşan bu rakam hizmet
lerimizin gereği ve daha iyi yürütülebilmesi için yapıl
ması gereken sayının asgarisidir ki bu naklen ata
malar da çoğunlukla teftiş raporları, tezkiye yönet
meliğinin ve bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun uyulması emredilen madde ve fıkrala
rı gereğince yapılmıştır. 

Soru önergesinin birinci maddesinde belirtilen eş 
durumu atamalarında kadro durumları ve Bakanlığın 
yukarıda belirtilen politikası çerçevesinde gerekli 
işlemler sürekli olarak yapılmaktadır. 

12. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, Köyce
ğiz'in Ortaca bucağında ziraî donatım şubesi açıl
masına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/859) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 21 . 1 1 . . 1975 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

S o r u : 
1. — Köyceğiz'in Ortaca Bucağında bir zirai do

natım şubesinin açılmasına ilişkin başvurma için ya
pılan araştırma sonucunda İzmir Bölge Müdürlüğü 
ve Teftiş Kurulundan müfettişlerin önerisi şubenin 
açılması doğrultusunda mıdır? 

2. — Her iki kesimin verdiği olumlu raporlara 
niçin uyulmamıştır? Uyulmayacaktı da niçin bunca 
araştırma ve soruşturmaya gerek görülmüştür? 

3. — Bucak yetkilileri ve çevre halkı şubenin açıl
masını ümit ve dört gözle beklerken ve beklentileri 
hakları iken bu hizmet hâlâ niçin götürülmemektedir? 

4. — Bir şubenin açılışında zorunlu bütün bul
guları toplayan ve taşıyan Ortacanın suçu sadece ve 
sadece bucak oluşu mudur? Ortacanın özelliğini ta
şıyan ikinci bir bucak var ise, oraya da bir şube 
açılmaması mı düşünülüyor? 

5. — Hizmet dağıtım merkezlerinin ilçe merkez
leri olacağına ilişkin kesin bir zorunluk var mıdır? 
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6. — Hizmetin çabukluğu, kolaylığı, yerini bul
ması ve verimliliği, yönetimin başlıca görevlerin
den değil midir? 

T. C. 
Gidıa - Tarım ve Hayvancılık 2 . 2 . 1976 

Bakanlığı 
özel Kalem iMüd. 
Sayı : 1Q/10055 

Konu : Sayın Haildi Dere'nin yazılı soru 
önergesi Hk, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29.12.1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/859-3247/26037 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere tarafmıdan; 
Köyceğizin Ortaca bucağımda Ziraî Donatım Ku
rumu şubesi açılmasına ilişkin olarak Bakanlığımıza 
yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının ilki nüsha 
alarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Korkut Oza! 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gıda 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin, Ortaca 
bucağında Ziraî Donattım Kurumu Ajans Şefliği 
açılmasına dair yazılı soru önergesi cevabı. 

L Her hangi bir mahalde ajans şefliği açılması 
•hususunda bir talep vuku bulunduğunda, Genel Mü
dürlükçe, bu talep ilgili Bölge Müdürlüğü ve Tef
tiş Kurulu marifetiyle mcelettiirilmekte, bu incele
me sonuçlarına göre uygun görülen yerlerde ajans 
açılması için Yönetim Kurutana teklifte bukmul-
malkitatdır.. Yetkili ve ilgili merci ve kuruluşlar tara
fından yapılan bütün müracaatlar hakkında istisna
sız olarak bu yol izlenmektedir, 

Köyceğiz ilçesine bağlı Ortaca Bucağında bir 
ajans açılmasına gerek oîup\ olmadığı hususu bu 
usuJ çerçevesinde incelenmiştir. Bölge Müdürlüğü
nün ve Teftiş Kurulunun mütalâaları müspettir. 

2* T. Ziraî Donatım Kurumu Kuruluş Kanunu 
ile Kalkınma Plan ve Programlarında öngörülen gö
rev ve hizmetlerin yerinde ve zamanında ifasını sağ
lamak amacıyla artan iş hacmine paralel olarak ajans 
teşkilâtını her yıl genişletmektedir. Ancak, bu geniş
leme maddî 'imkânlarla sınırlı olarak, her yıl 10 -
15 adet yeni ajans açılması sekinde ve bir program 
tahtında olmaktadır. 

Her yıl yeniden açılacak ajansların sayısı ve yer
leri yapılmış olan incelemelerin sonuçları gözönündie 
tutularak tespit ödilmektedir. Ortaca bucağı hak-
ıkında, müspet olan inceleme sonuçlarına dayanıla
rak, diğer bazı mahaller meyanında Ortaca buca
ğında da bir ajans açılması hususunda Yönetim Ku
rulu tarafından diğer şartlarla Genel Müdürlük yet
kili kılınmıştır. 

3̂  Ziraî Donatım Kurumu öz teşkilâtım henüz 
kuramadığı yerlerde çiftçi ihtiyaçlarım yerinde ve 
zamanında karşılayabilmek amacıyla Tarım Kredi 
Kooperatifleri, diğer tarımsal amaçlı kooperatifler 
ve ziraat odaları ile satıcılık anlaşmaları yapmış olup, 
ıhizmıetlerini bunlar eliyle çiftçiye intikal ettirmekte
dir. Halen Ortaca yöresinde faaliyet gösteren 2. aldet 
satıcımız ve ayrıca Ortaca'ya 23 Km. uzaklıkta 
Köyceğiz Ajans Şefliğimiz mevcuttur. 1975 yılı 
programımda, Kurum hizmetleıriniden bu ölçüde dahi 
yararlanamayan ve bu nedenle öncelik taşıyan mahal
ler bulunduğundan Ortaca'da bir ajans faaliyete ge
çirmek mümkün olamamıştır. 

4* Halen, Kurumun ajans teşkilâtı il ve ilçe 
merkezleri düzeyinde olup, ilçe merkezlimizin yarı
sından fazlasında henüz ajans açılamamış bulunmak
tadır. 

54 Ajans şefliklerinin yalnız il ve ilçe merkezle
rinde açılacağına dair her hangi bir karar mevcut 
değildir. Bununla Iberaber, Kurumun henüz ilçe 
merkezleri düzeyindeki teşkilManımasını tamamlama
mış olması nedeniyle, Kurum hizmetlerinden lâyı
kıyla yararlanamayan ilçe merkezleriyle ilgili müra
caatların öncelikle gözönünde tutulmasına çalışıl-
maktaıdîr. 

6. Eldeki kaynakların kârlılık ve verimlilik an
layışı içinde kullanılması, iş ve hizmetlerin yerinde 
zamanında ifası Kurumun kanunî görevidir. 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlının, 
Kastamonu Orman Bas Müdürlüğünde yapılan per
sonel değişikliğine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
Turhan Kapaniı'nın yazılı cevabı (7/861) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereken iş
lemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 22 . 11 . 1975 
Kastamonu Milletvekili 

Sabri Tığlı 
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Soru : 
1. — MC Hükümeti kurulduğu günden bugüne 

kadar geçen sürede Kastamonu Orman Baş Müdür
lüğü hudutları içinde kaç tane orman işletme müdü
rü, bölge şefi, orman mühendisi, orman muhafaza 
memuru, diğer memur ve müstahdem yerinden alın
mıştır, adedi nedir? 

2. — Bunlar, disiplin kurulu kararlarıyla mı yok
sa MC Hükümetinin orman yağmasına, ormanları or
man kaçakçılarına peşkeş çekme politikasına karşı 
çıktıkları, orman köylüsünün haklarını korumak is
tedikleri ve orman varlığımızın yağmasına engel ol
mak istedikleri için mi yerlerinden alınmışlardır? 

3. — Başka yerlere nakledilenler pasif bir göre
ve atanmışîarsa, sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Savı : 01.2124 

29 . 1 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 . 1975 tarih 7/861-3249/26039 sa

yılı yazınız : 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Kastamo
nu Orman Başmüdürlüğünde yapılan personel deği
şikliğine dair yazılı soru önergesi cevabı aşağıdadır. 

Hükümetimizin kuruluşundan bu güne kadar ge
çen zaman içerisinde, Kastamonu Orman Başmüdür
lüğü dahilinde, Orman İşletme Müdürü, Müdür Mu
avini, Bölge Şefi, Orman Mühendisi ve teknikeri ol
mak üzere 41 teknik personel ile; Orman muhafaza 
memuru ve diğer memurlardan 49 kişinin yerleri de
ğiştirilmiştir. 

Bu değişikliklerin 25 adedi personelin kendi ta
lebi üzerine, 23 adedi terfian, 40 adedi ihtiyaç ve hiz
metin gereği olarak, 2 adedi de soruşturma raporu 
sebebiyle yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

14. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, öğ
renci olaylarında güvenlik kuvvetlerinin tutumuna ve 
özel görevlilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün ya
zılı cevabı(7/868) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına yardımcı olmanızı saygı
larımla arz ederim. 

İzmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Hükümetiniz kurulduktan bu yana öğrenci genç
liğin arasındaki olaylar gelişti. Yönetiminizin dokuz 
aylık döneminde 21 genç öldürüldü, 43 silâhlı bas
kın ve saldırı yapıldı, 72 lokal ve bina çeşitli saldırı 
araçları ve patlayıcı maddelerle tahrip edildi. Saldı
rıya uğrayanlardan 1 143 kişi gözaltına alındı ve 242 
ilerici - devrimci genç tutuklandı. Saldırılardan 715 
kişi yaralandı. 

Bütün bu eylemlerin uygulayıcısı olayları tek yan
lı planlıyarak eyleme koyan'iktidarınızın olduğu açık
ça bilinmektedir. İktidarınızın uygulamaları da bu 
iddiayı açıkça doğrulamaktadır. 

Şöyle ki : 
1. — Her olay ünitesinde resmî ve sivil polis gö

revlendirilmiştir. Bu yolda geniş kadrolar oluşturul
muştur ve öğrenci gençliğin içinde pek çok yerde he
men her ünitede kolluk kuvvetleri görevlileri vardır. 
Bütün olaylarda ülkü ocaklarına bağlı «Tosuncuk
lar» polislerin yanında serbestçe silâh kullanmakta 
ve pek çoğunun üstünden Kırıkkale yapısı tabanca
lar çıkmaktadır. Savcılıktaki zabıtlarda bu bilgiler 
mevcuttur. Kırıkkale yapısı tabancaları kolluk kuv
vetlerinden başka kimsenin kullanamayacını bilginiz-
dendir. 

Ülkü ocaklarına bağlı tosuncuklara Kırıkkale ya
pısı tabancalar iktidarınızca özel olarak mı verilmiş
tir? 

Yoksa bu tabancaları kullananlar kimlikleri belli 
olmayan kolluk kuvvetleri görevlileri midir? 

2. — Bu cinayetlerin suçluları ortaya çıkarılma
dığına göre, cinayetleri işleyenler öğrenci gençliği ara
sına yerleştirilen özel görevliler midir? 

3. — Devlet İstatistik Enstitüsü Spor Kulübünün 
melzeme odası Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen 
okulunun kantinindeki malzeme odaları Ankara Ti
carî İlimler Akademisi Spor salonu soyunma odala
rı, Ankara Eğitim Enstitüsü kantinindeki ve yatak
hanedeki dolaplar dinamit lokumu, el bombası, zin
cir ve çeşitli patlayıcı silâhlar deposu olarak kulla
nılmaktadır. 
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Bu yerler tümüyle Mülî Eğitim Bakanlığına. ye 
Devlet Bakanlığına bağlı eğitim ve kamu görevlisi 
kurumlardır. 

Bu silâh depoları hükümetinizin direktifi ile mi 
tahsis edilmiştir. 

4. — 17 Kasım 1970 günü Devlet Bakanı Musta
fa Kemal Erkovan ile Ankara Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi Başkanı olayların devamı sıra
sında özel bir görüşme yaptılar, aynı gün sabah er
ken saatlerde Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erko-
van'ın sorumluluğu altında bulunan Devlet istatistik 
Enstitüsü memurlarından Mustafa Oğuz, İbrahim 
Yar, Zeki Doğan, Ali Yanardağ, Şevki Kantar, Tev-
fik Tuncer, Kasım Yüksel, Yakup Gülây, Ali Ye-
ner, Şevki Aşçıoğlu, Yakup Gülmez, Ali Uğur, An
kara Devlet Mimarlık Akademisine silâhlı bir bas
kın yapmışlardır. 

Bu baskında olayları yaratanların ve sorumlula
rın ortaya çıkmaması akademinin öğrenime kapatıl
ması için Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan 
Akademi Başkanına baskıda bulunmuştur. Bu durum 
doğru mudur? 

5. — Olayların yoğun olduğu ve kolluk kuvvet
lerinin görevli bulunduğu Ankara İktisadî Ticarî 
İlimler Akademisi, Devlet- Mühendislik Mimarlık 
Akademisi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Gazi 
Eğitim Enstitüsü, Turizm Ticaret Yüksek Öğretmen 
Okulu ve Ankara Eğitim Enstitüsünde kolluk kuv
vetleri görevlidir. Aynı kurumların çeşitli ünitelerin
de kolluk kuvvetlerinin yanında eli silâhlı cebi bı
çaklı, beli zincirli ülkü ocaklarına bağlı tosuncuklar 
bulunmaktadır. Silâhlı oldukları güvenlik kuvvetlerin
ce bilinmektedir. Kolluk kuvvetleriyle ortak görev ya
pan silâhlı unsurlar ülkü ocaklarına bağlı kolluk kuv
vetleri görevlileri midir? Değilse kolluk kuvvetleri 
niçin müdahale etmemektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 . 2 . 1976 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. (B) 

Konu : İzmir Milletvekili Sü
leyman Genc'in soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 30 . 12 . 1975 tarih ve 7/868 - 3256/ 

26046 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 6 . 1 . 1976 tarih ve Kanunlar 

ve Kararlar Tetkik Dairesi 77 - 476/01213 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekii Sayın Süleyman Genc'in Sayın 
Başbakan'a yönelttiği, ve tarafımdan cevaplandırılması 
tensip edilen öğrenci olaylarına ilişkin yazılı soru öner
gesinde yer alan hususlar incelenmiş, cevabımız aşağı
daki maddelerde açıklanmıştır. 

Yapılan inceleme ve mahallinden alman bilgilere 
göre; 

1. Bütün olaylara güvenlik kuvvetlerince müda
hale edilmekte ve olaylarda silâh kullandıkları tespit 
edilen şahısların istisnasız güvenlik kuvvetlerince ya
kalanıp adalete verilmekte olduğu; 

2. 1975 yılında vukubulan ölümle sonuçlanan 
olaylardan 3'nün suçlularının aranmakta olduğu, di
ğerlerinin faillerinin tespit edilip yakalandığı ve açık 
kimlikleri ile birlikte adalete sevk edildikleri; 

3. Önergenin 3 ncü maddesinde silâh deposu ola
rak kullanıldığı bildirilen yerlerde Ankara Valiliğince 
muhtelif tarihlerde aramalar yapılmışsa da patlayıcı 
madde, silâh veya herhangi bir suç deliline rastlanıl
madığı; 

4. Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde 17 . .11 . 1975 günü öğrenciler arasında 
meydana gelen çatışma olayının 5 sanığının yakalanıp 
adalete verilmiş oldukları ve bunlardan 3'nün Anka
ra Devlet Güvenlik Mahkemesince yapılan sorgula
rını müteakip tutuklandıkları, soruşturmanın Ankara 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığınca yürütüldüğü, 
iddia edilen hususların soruşturma ve dava sonunda 
ortaya çıkabileceği; 

5. Olayların yoğun olduğu okullar civarında, ge
rekli bütün tedbirlerin zabıtaca alınmakta olduğu; 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

15. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, polis 
örgütündeki huzursuzluklar - yapılan tayin ve nakil
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
îçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı 
(7/870) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki polis atanmalarıyle ilgili yazılı soru öner

gemin Başbakan Sayın Süleyman Demirel tara
fından cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 
25 . 11 . 1975 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 
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Soru : 
1. Son günlerde basınımızda çıkan haberlere ve 

kamuoyumuzdaki yaygın söylentilere bakılırsa, polis 
Örgütümüz tarihinin en sıkıntılı günlerinden birisini 
yaşamaktadır. Bu sıkıntının temel nedeni ise, polis 
mesleğinden olmayan bir takım neidiği belirsiz kişi
lerin, polis örgütünün içine sokulması teşkil etmekte
dir. 

Bütün bu söylenen ve yazılanlar doğru ise, acaba 
içişleri Bakanının bu tutumundan Başbakan Sayın Sü
leyman Demirel'in haberi var mıdır? Haberi varsa -
ki mutlaka vardır - acaba Cumhuriyet polisine güve-
nemedikleri için mi bir kısım parti zorbalarını polis 
örgütümüzün içine sokmaktadırlar? 

2. Öğretmen kıyımından sonra, şimdi de. polis kı
yımına başlanıldığı, özellikle Ankara da bir günde 
(112) polisin sebepsiz yere Ankara dışına sürüldüğü 
söyleniyor. Bu doğru mudur? 

3. içişleri Bakanının, haçça gitmeyen polisleri
mize yıllık izinlerini vermediği söyleniyor. Cumhuri
yet tarihinde benzeri görülmemiş bu uygulama doğ
rumudur. Şayet doğru ise bu uygulamaya Başbakan 
Sayın Süleyman Demirel'de katılıyor mu? Şayet ka
tılmıyor ise, Sayın İçişleri Bakanı için ne düşünmek
tedir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 2.2.1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atamave tsl. A -1 
023357 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1. Millet Meclisi Başkanlığının 30 . 12 . 1975 

günlü ve 7/870-3261/26080 sayılı yazısı. 
2. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dai

re Başkanlığının 6 . 1 . 1976 gün ve 77-316/01206 
sayılı yazısı. 

içel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in, Sayın 
Başbakana yönelttiği ve tarafımdan cevaplandırılması 
tensibedilen 25 . 11 . 1975 günlü yazılı soru önergesi 
incelenmiş ve cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

1. Emniyet Teşkilâtına 3201 sayılı Emniyet Teş
kilâtı Kanununun 23 ncü maddesinde belirtilen şart
ları haiz lise ve ortaokul ve bunların dengi okul me
zunlarından, 20 . 6 . 1974 tarih ve 14921 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren «Emniyet Teş
kilâtında bir memuriyete ilk defa atanacaklar için zo
runlu yeterlik ve yarışma sınavları hakkındaki yönet

melik» hükümleri uyarınca, açılan sınava katılarak 
başarı gösterenler, kadro mevcuduna göre mesleğe 
aday olarak atanmakta ve meslekî öğretim görmek 
üzere polis okullarına sevk edilmektedirler. 

Yukarıda belirtilen esaslar dışında polis mesleğine 
personel alınması mümkün değildir. 

2. Toplum zabıtası kadrolarında polis memurla
rının gördükleri hizmetin ağırlığı ve riski bakımın
dan, bu hizmette altı yıllık süresini doldurmuş olan
lar, toplum zabıtasından çıkarılarak genel hizmete ak
tarılmaktadır. 

Bu sebeple 1975 yılında Ankara Toplum Zabıtasın
da sürelerini doldurmuş olan polis memurları toplum 
zabıtasından genel hizmet kadrolarına aktarılmış ve 
bunlardan 110'unun yönetmelik hükümleri gereği, 
personel ihtiyacı olan muhtelif il emniyet kadrolarına 
atanmaları yapılmıştır. 

Bu atamalarda, personelin arzu ettiği il'e atanma
sına da dikkat edilmekte, bu suretle atamalar çoğun
luğu itibariyle, ihtiyaç ve isteğin birleştiği hizmet yer
lerine yapılmış olmaktadır. 

3. Sıkıyönetim ilânından sonra Emniyet Teşkilâ
tında çalışan personelin yıllık izinlerinde iç güvenlik 
tedbirlerinin artırılması sebebiyle bir kısıtlama yapıl
mış, bu süre içerisinde personele hizmet müddetlerine 
göre 15 ilâ 20 gün süreli izinler verilmiştir. 

Sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra emniyet per
sonelinin yıllık izinlerini normal olarak kullanabile
cekleri bütün valiliklere bir genelge ile bildirilmiştir. 

Personelin yıllık izin kullanmalarında her hangi 
bir tefrik yapılmamıştır. 

- Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

16. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emniyet 
Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan ve İçiş
leri Bakanından sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/888) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına * 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Sayın İçiş

leri Bakanından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

29 .11 .1975 
Ağrı Milletvekili 

Cemil Erhan 

(1) Bu soru önergesine ait Başbakanlığın cevabı 
geldiğinde yayımlanacaktır. 
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Anayasamızın ve ona bağlı yasaların öngördüğü 
ilkeler açısından Emniyet örgütümüz, iç güvenliğimi
zin temel unsurlarından biridir. 

Oysa Cephe Hükümetinin işbaşına geldiği günden 
buyana, uzun bir süreden beri tarafsızlıkta ve yete
nekte bütünleşme noktasına gelen emniyet örgütümüz 
ve değerli polislerimiz üzerinde büyük yaralar ve kuş
kular uyandıracak, polis sevgisini çürütecek politik 
işlemlerin ve planların uygulamaya konulduğu görül
mektedir. 

Bunun son zamanlarda ortaya çıkan kanıtları var
dır. Bu nedenle : 

1. Emniyet teşkilâtında güdülen yönetim politi
kası; yönetim ile ilgili kararların alınmasına bütün 
kademelerin iştirakini sağlamaktan ve gaye birliğine 
sahip, örgütün hedeflerini benimsemiş bir yönetici 
grupu yaratmaktan uzaktır. Bu böyle midir? 

2. Emniyet örgütünün idarî ve adlî faaliyetlerinin 
etkinliğini azaltmadan, yüksek idarî kademeleri asgarî 
hadde indirmek yerine, idarî kademeler silsilesine ye
nilerini ilâve ederek muayyen kişilere mevki yaratıl
makta, nezaret ve kontrol müessesesi karmaşık hale 
getirilerek yeni bir koordinasyon sorunu ortaya çıka
rılmaktadır. Örneğin; 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Yasasının 16 ncı mad
desi Emnivet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilâ
tını şu şekilde saptamıştır. 

A) Umum Müdürlüğe bağlı makamlar, 
1. Umum Müdür muavinlikleri, 
2. Teftiş Heyeti Reisliği, 
3. Dört Daire. Reisliği, 
4. Hukuk İşleri Müdürlüğü (Bir bürodur), 
5. Önemli tşler Müdürlüğü, 
6. Arşiv Müdürlüğü (3 bürodur), 
7. Tercüme Bürosu, 
8. Dokuz adet şube müdürlüğü, 
Mevcut durum (28 . 11 . 1974) 
1. Genel Müdür, 
2. 6 adet Genel Müdür yardımcısı, 
3. 17 adet Daire Başkanlığı, 
4. Hukuk İşleri (Daire Başkanlığı olmuştur.) 
5. Önemli tşler Müdürlüğü (istihbarat Daire Baş

kanlığı olmuştur), 
6. Arşiv Müdürlüğü (Daire Başkanlığı olmuştur), 
7. Tercüme Bürosu, 
8. 9 adet şube müdürlüğü 43 adede yükseltilmiş

tir, 
Bu değişiklikler hizmet gerekleri gözönüne alın

madan ve her hangi bir teşkilât analizine dayandırıl

madan, iş akımları ölçülmeden, yalnız kişilere pozis
yon yaratmak amacıyle yapılarak bir teşkilât ve koor
dinasyon sorunu ortaya çıkarılmıştır. Bunu doğru bu
luyor musunuz? Ve merkez teşkilâtına kimler atanmış 
adlan ve önceki görevleri nedir? 

3. 657 sayılı Yasanın 125 nci maddesine aykırı 
olmasına rağmen «Memurun 15 günlüğe kadar maa
şının kesileceğine dair» cezalar polis divanlarmca 1937 
tarihinde hazırlanan «Emniyet mensuplarına verilecek 
inzibatî cezalara dair Tüzüğe» dayanılarak verilmek 
suretiyle bir baskı unsuru olarak kullanıldığı söylen
mektedir. Ayrıca polis divanlarının teşekkülünde ge
rekli hassasiyet gösterilmeyerek, her soruşturma evra
kına ceza verebilecek nitelikte, hukukî nosyondan yok
sun kişiler getirildiği bu divanca yargısal nitelikte ka
rarlar verildiği belirtilmektedir. 

Bu tüzüğün günün koşullarına, Anayasaya uygun 
bir şekle getirilmesi düşünülmüyor mu? Son bir yıl 
içinde kimlere hangi cezalar ve ne için verilmiştir? 

4. Memur güvencelerinin asıl gereği, hizmetin iyi 
işlemesini 'sağlamaktır. Bunun temel koşulu memurun 
yürütme organına karşı korunmasıdır. 

Oysa bugün, hizmet gerekleri düşünülmeksizin çe
şitli • nedenlerle zamansız atamalar yapıldığı, 
(21 . 10 . 1975 tarihinde yalnız Ankara'dan 110 kişi
nin muhtelif yerlere atandığı) bu atamalarla bir sin
dirme ve cezalandırma politikası güdüldüğü söylen
mektedir. 

Bu atamalar niçin ve hangi maksatla yapılmıştır, 
.tüm sayıları ne kadardır? 

5. Memurların özlük haklan büyük ölçüde kad
rolara bağlıdır. Kadro, görev, unvan ve aylık derece
sini gösteren, insanla hizmet arasındaki ilişkiyi bağla
yan bir köprüdür. Bu nedenle de memur güvenliğinin 
önemli bir unsurudur. 

Teşkilât yönetimimizde ise, kadro, personel ve 
ücret planlaması yapılmaksızın bütün bu ilkelere ters 
bir düşüncenin ürünü olarak mensuplarımızın '% 70'ine 
kadroları verilmemiş ve mağdur edilmişlerdir. Böyle
likle de bu güvenceden de yoksun bırakılmışlardır. 
Kadrolar hangi ölçüler kullanılarak veriliyor? 

6. Emniyet örgütüne âmir yetiştiren Polis Ensti
tüsü Yüksek Öğrenim Kurumunun Akademi haline 
getirilerek bilimsel özerkliğe kavuşturulmasından, ta
rafsız amir yetiştirmesinden korkularak çağdaş öğre
nimin dışında tutulmasında ısrar edilmiş ve öğretim 
görevlisi seçiminde ise kariyer yerine siyasî görüşe 
itibar edilegelmiştir, bu kurumu akademi haline geti 
rilmesini düşünüyor musunuz? 
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7. Teşkilât birimleri arasında resmî haberleşme 
iyi işletilmediğinden gayriresmî haberleşme ile me
murları huzursuz edici, siyasî amaçlı şayiaların yay
gın hale gelmesiyle emniyet mensuplarının birbirine 
olan güveni tamamen sarsılmış bulunmaktadır. Örne
ğin : Falan, filân gazeteleri okuyanların üst amirlere 
bildirildiği ve tayinlerinin çıkartıldığı gibi. 

Türkiye'de Anayasa hiç kimseye okuduğundan 
ötürü baskı yapılamayacağını emretmiştir. 

Söylenen bu durumu doğru buluyor musunuz? 
Hangi gazeteleri tavsiye ediyorsunuz, gazeteler ara
sında ayrım yaptırıyor musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2.2.1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve tşl. A -1 
023358 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 29 . 12 . 1975 

gün ve Genel Sekr. Kanunlar Md. lüğü 7/888 - 3296 -
26261 sayılı yazısı. 

Ağrı Milletvekili Sayın Cemil Erhan'ın, 29.11.1975 
tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Yurtta emniyet ve asayişi sağlamakla görevli 
olan Emniyet Teşkilâtı, mevcut imkânları içinde bu 
görevini feragat ve fedakârlıkla yerine getirmeye ça
lışmaktadır. 

Yurdumuzdaki kalkınma hareketlerinin ve hızla 
çoğalan nüfusumuzun ortaya çıkardığı sanayileşme ve 
kentleşme olguları ve bunlara bağlı olarak gelişen ve 
değişen ekonomik ve sosyal diğer faktörler, emniyet 
ve asayiş hizmetlerini önemli ölçüde etkilemiş ve bu 
hizmetlerde nicelik ve nitelik yönünden büyük çapta 
değişime sebebolmuştur. 

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin kavuştuğu bu bo
yutlar karşısında, hizmetin en etkin bir şekilde yürü
tülebilmesi için, Emniyet Teşkilâtının taşra kuruluş
ları ile birlikte, 1937 yılında yürürlüğe konulan 3201 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tespit edilen Genel 
Müdürlük Merkez kuruluşunda da yeni bir düzenleme 
yapılması zorunlu hale gelmiş ve yapılan hizmet içi 
araştırma sonuçlarına dayanılarak hazırlanan yeni ku
ruluş şemasına uygun olarak, 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun 3 ncü, 657 sayılı Kanunun değişik 43 ncü 
maddeleri gereğince Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararname ile 

Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolara 
göre yeniden teşkilâtlanmaya geçilmiştir, 

Merkez kuruluşundaki bu yeni düzenlemede yer 
alan birimler arasındaki koordinasyonun da eksiksiz 
sağlanması hususunda gerekli tedbirler alınmış ve uy
gulama safhasına konulmuştur. 

Merkez kuruluşunda yapılan bu değişiklikler, bazı 
kişilere kadro bulmak amacıyle en ufak bir ilgisi bu
lunmayıp hizmetin gereği olarak ortaya çıkan zaruret
lerin bir neticesi olmaktadır. Ieraî kararlar, ilgili bi
rimlerin teknik seviyedeki kademede bulunan eleman-
larıyle müştereken alınmakta ve noksansız olarak uy
gulanmaktadır. 

Yukarıda arz ettiğim sebepler tahtında yeniden 
hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü şemasına göre; 
6 Genel Müdür Muavinliği, 17 Daire Başkanlığı, 43 
Şube Müdürlüğü, ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Başöa 
kanlık Koruma Müdürlükleri ihdas edilmiştir. 

Halen görevde bulunan Genel Müdür Muavinle
rinden; Turhan Şenel 23 . 7 . 1969 tarihinden, Refet 
Erdoğan 5 . 9 . 1975 tarihinden, Vehbi Tanfer 
23 . 7 . 1971 tarihinden, Ali Akman 6 . 1 1 . 1972 ta
rihinden beri Emniyet Genel Müdür Muavini olarak 
görev yapmaktadırlar. 

Daire Başkanlarından; Mustafa Yiğit 17. 10. 1975 
tarihinden, Oktay Engin 29 . 2 . 1972 tarihinden, Nec
det Kahraman 31 . 10 .1970 tarihinden, Ahmet Er
can Belen 1 . 8 . 1969 tarihinden, Mehmet Karaarslan 
3 . 9 . 1971 tarihinden, Avni Müftüoğlu 28.6.1972 
tarihinden, Yusuf Aydın 29 . 2 . 1972 'arifimden, Şe-
rafettin Gökçeören 23 . 8 . 1973 tarihinden, Kemal 
Özüm 18 . 11 . 1969 tarihinden, Mehmet Oğuz 
24 . 8 .1973 tarihinden, Yusuf Ziya Gülek 5 . 5 . 1969 
tarihinden, Hikmet Özsoy 26 . 1 . 1974 tarihinden, 
Bedriye Gavuzoğlu 1 . 12 . 1973 tarihinden beri Dai
re Başkanlığı görevini yapmaktadırlar. 

Teşkilâtımızda Şube Müdürlükleri görevi, Emni
yet Müdürlüğü sıfatını ihraz etmiş mensuplarımız ta
rafından yürütülmektedir. 

2. Emniyet Teşkilâtı mensuplarının, kanunî sta
tüleri icabı, diğer Devlet memurlarından farklı bir 
disiplin mevzuatına tabi olmaları gerektiği şüphesiz
dir. Nitekim, 1937 yılında yürürlüğe konulan 3201 sa
yılı Emniyet Teşkilât Kanunu, bu konuda özel hü
kümler getirmiştir. Emniyet Teşkilâtı mensuplarından 
disiplin suçu işleyenler hakkında, sözü geçen kanuna 
dayanılarak hazırlanan ceza nizamnamesi hükümleri 
uygulanmaktadır. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2.sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 125 nci 
maddesinin son fıkrasındaki, «Özel kanunların disip
lin, suç ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.» hük
müne dayanılarak, özel mevzuatın içinde yer alan ma
aş kesimi cezasının uygulanmasına devam edilmekte
dir. 

1 . 1 . 1975 tarihinden 2 . 12 . 1975 tarihine ka
dar suç işleyen başkomiser, komiser, komiser muavini, 
ve polis memuru sınıfından personel hakkında 275 
ihtar, 258 tevbih, 1 365 maaş katı cezası, 324 kıdem 
tenzili ve 148 de terfiinin bir devre geciktirme ceza
ları uygulanmıştır. 

1 . 1 . 1975 tarihinden 2 . 12 . 1975 tarihine ka
dar 50 personel meslekten ihraç ve 30 personel de 
memuriyetten ihraç cezasıile tecziye edilmişlerdir. 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtında ata
malar «Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının ata
ma ve yer değiştirmeleri hakkında Yönetmelik» hü
kümlerine göre yapılmaktadır. 

1 . 1 . 1975 - 2 . 12 . 1975 tarihleri arasında 
Şark hizmet bölgesi olan 2 nci bölgeden. 1 nci bölge
ye 1 198 kişi, 1 nci bölgeden 2 nci bölgeye 1 625 kişi 
atanmıştır. Bunun dışında valilik teklifleri ve müfet
tiş raporları gereğince 1 809, kendi istekleri üzerine 
de 2 514 personelin yerleri değiştirilmiştir. 

Bu meyanda Ankara toplum zabıtasında belli hiz
met süresini tamamlayan personel istekleri üzerine 
genel hizmet kadrosuna aktarılmış bunlardan 110'u 
personel ihtiyacı bulunan illere atanmışlardır. 

4. Memurların en büyük teminatlarından birisi, 
şüphesiz ki, bir kadroya bağlanmış olmalarıdır. Dev
let Memurları Kanunu, bir kadronun verilebilmesi 
için, münhal bir kadronun bulunmasını şart olarak 
tespit etmiştir. Sözü geçen kanunun intibakla ilgili 
hükümlerine göre, diğer Devlet memurlarında oldu
ğu gibi, emniyet teşkilâtında çalışan personelin de 
kadrolarının düzenlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu çalışmaların sonunda sorun çözümlenecektir. 

5. Polis Enstitüsü yüksek kısmının Akademi ha
line getirilmesi için, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair tasarı, Bakanlı
ğımızca hazırlanmış ve Başbakanlığa sevk edilmek 
üzere son işlemleri yapılmış bulunmaktadır. 

6. Emniyet Teşkilâtında mevcut birimler arasın
da resmî haberleşme eldeki imkânlar nispetinde en 
iyi şekilde yapılmaya çalışılmaktadır. »Bu kuruluş 
mensuplarının okuma hürriyetlerini tehdidedici her 
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hangi bir teşebbüs idarece yapılmadığı gibi, okuduğu 
gazetenin siyasî temayülüne göre hakkında işleme te
vessül edilmiş olan personel mevcut değildir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

17. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
mahkeme kararma rağmen tutuklanmayan Tokat 
C. G. P. İl Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/895) 

29 . 11 . 1975 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın İçişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için durumu 
bilgilerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Yılmaz Alpaslan 
Sayın Bakan, 
Bundan aylarca önce, Gümrük ve Tekel Bakanı 

Sayın Orhan Öztrak, görevini kötüye kullanmış, yasa
ları çiğnemiş ve gümrük depolarının soyulması diye 
nitelenen bir eyleme girişmişti. Bu eylemin sonunda 
Hazineye intikal etmiş milyonlarca liralık kristal 
avize taşlarının, kupür dantellerin, radyoların ve di
ğer malların Tokat Çocuk Esirgeme Kurumuna ve
rildiğini belirtmesine rağmen, bu mallar, Tokat 
C. G. P. İl Başkanı Bayan Peyman Akçan'ın evine 
gitmişti. Evde yapılan aramalarda malların bir kıs
mı ele geçmişti. Ancak, bu malların yanı sıra güm
rüklerden alınmış daha bir yığın kaçak tabancalar 
başta olmak üzere mallar da bulunmuştu. Tokat 
Adliyesi bu olaydan sonra Peyman Akçan'ın kocası 
Ruhi Akçan'ı tutuklamıştı. 

Bu kez de 21 Kasım 1975 günü Tokat Ağır Ceza 
Mahkemesi Peyman Akçan'ın tutuklanmasına oy bir
liğiyle karar vermiştir. Suç ise toplu kaçakçılık
tır. 

Gümrük Bakanı Öztrak'la sıkı bir işbirliği içinde 
bulunan ve sık sık yurt dışma çıkan Peyman Akçan'ın 
bu tutuklama kararı örgütünüzce neden uygulanmadı 
ve yakalanıp cezaevine alınmadı? 

Tokat Emniyet Müdürlüğünüze ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünüze bu tutuklama kararı bildirilmemiş 
midir? Bildirilmişse, tutuklama kararını savsaklama
nızın nedenlerini açıklar mısınız? 

Peyman Akçan'ın tutuklanmasına ilişkin Tokat 
Ağır Ceza Mahkemesinin kararının uygulanabilmesini 
sağlamak için ne gibi girişimleriniz oldu? Gümrük 
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kapılarına kaçma olasılığı nedeniyle çıkışının engel
lenmesi için emir verilmiş midir? 

Tüm bunlar yapılmadıysa, bu davranışınız Güm
rük Bakanı Öztrak'ın iş ve Parti ortağı gümrük ka
çakçısını korumak anlamına gelmiyor mu? 

M. C. Hükümeti mobilya soyguncularına kanat 
•gererken, şimdi de gümrük soyguncularını mı koru
maktadır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 2 .1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 

Şube : Mrk. Malî Po. Şb. 
024331 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 30 . 12 . 1975 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/895-3332/26293 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Alpaslan'ın; 
29 Kasım 1975 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

Mahallinden alınan bilgilere göre : 
Savcılıkça alınan bir ihbar üzerine Tokat Çocuk 

Esirgeme Kurumu deposunda ve Kurum Başkanı 
Peyman Akcan'ın evinde yapılan arama sonunda 
gümrük kaçağı eşyaların bulunması üzerine Peyman 
Akcan'ın kocası Ruhi Akcan'ın ilk sorgusu sonunda 
tutuklandığı, davaya bakan Tokat Ağır Ceza Mahke
mesinin daha sonra aldığı 21 Kasım 1975 tarih ve 
975/275 sayılı kararı ile Peyman Akcan'ın da tutuk
lanmasına karar verilmiş olduğu; 

Tutuklama kararının Tokat Emniyet Müdürlüğü
ne intikalinde Peyman Akcan'ın ikametgâhı ve iş ye
rinde yapılan aramalarda adı geçenin 19 Kasım 1975 
günü Tokat'tan Ankara'ya müteveccihen ayrıldığının 
tespit edildiği, yakalanması için bütün valiliklere 
28 . 11 . 1975 tarihli ve yurt dışına çıkmasının engel

lenmesi için hudut valiliklerine 27 . 11 . 1975 tarihli 
telsizlerin Tokat Valiliğince çekilmiş olduğu ve halen 
adı geçenin yakalanmasına çalışıldığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

18. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, 31.3. 1975 tarihinden bugüne kadar Bakan
lık örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten 
el çektirmelere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Tur
han Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/929) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Orman Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı say-
gıyle dilerim. 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız örgütünde : 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 27 . 1 .1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 12 . 1 . 1976 tarih 7/929 - 3417/26879 sayılı ya

zınız : 
Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Ba

kanlık teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle ilgili ya
zılı soru önergesine cevap teşkil eden cetvel, 2 nüsha 
olarak ilişikte takdim edimiştir. 

Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 
Turhan Kapanı 
Orman Bakanı 
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Orman Bakanlığı ve bağlı müdürlüklerde 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar yapılan per 
ile ilgili cetvel 

Atama yapılan Birimle 
Ağaçlandırma 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Atamanın şekli 

— Kendi isteği ile 
— Terfi nedeni ile 
— Hizmetin gereği 
— Asker dönüşü ve fakülteden mezun 

olanlar 
— Bakanlık emrine veya açığa alınan 
— İşten el çektirilen 

Toplam 

Ödenen yolluk TL. 

Bakanlık 

— 
6 
2 

— 
Yok 
Yok 

8 

Orman-Köy İliş. 
Genel Müdürlüğü 

2 
— 

8 

— 
Yok 
Yok 

10 

10 000 

Erozyon Kont 
Genel Müdürlüğü 

64 
93 
12 

— 
Yok 
Yok 

169 

36 165 

Orman Ü 
San. Ge 

2 
6 
7 

— 
Yo 
Yo 

15 

8 500 

Kayıtlara u 
22 . 1 . 

Abdullah 
Bakanlık Personel 
Genel personel ad 
Atanan personel a 
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19. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangalın, 31.3.1975 I 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapılan 
tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere iliş
kin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir 
Ahlum'un yazılı cevabı (71932) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Sosyal Güvenlik Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığı
nızı saygıyle dilerim. 

Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız örgütünde : 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Personel Müdürlüğü 
Sayı : 8 - 1/167 28 . 1 . 1976 | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 1 . 1976 tarih ve T. B. M. M. Genel 
Sekreterliği, Kanunlar Müdürlüğü 7 - 932 - 34200 -
26882 sayılı yazıları. 

Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal'ın, tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen ya
zılı önergesi incelendi; 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakan
lığımız örgütünde : 

a) Görev yeri değiştirilen, 
b) Bakanlık emrine ve açığa alınan, 
c) îşten el çektirilen, 
Personel mevcut değildir. 
d) Yukarıda sorulan işlemler Bakanlığımızda 

varit olmadığından gerekçe serdedilmesine lüzum kal- I 
mamıştır. 

Ancak, Bakanlık Müsteşarı Dr. Erdal Atabek, So:-
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat I 
ederek Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastane
sinde branşı ile ilgili bir görev talep etmiş ve I 
Kurumun 20 . 6 . 1976 tarih ve 365726 sayılı yazısı 
üzerine Bakanlığımızca gerekli muvafakat verilmiştir. I 

I e) Görev yeri değiştirilen, Bakanlık emrine ve 
açığa alınan ve işten el çektirilen personel mevcut ol
madığından yüklenilen yolluk bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti saygıyle arz ederim. 
Ahmet Mahir Ablum 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

20. — Nevşehir Milletvekili M7 Zeki Tekiner'in, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Nuretin Ok'un yazılı cevabı (7/935) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun İmar ve İskân Bakam ta

rafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığını
zı saygıyle dilerim. 

Nevşehir Milletvekili 
M. Zeki Tekiner 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız Örgütünde : 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 

I c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 29 . 1 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 4 
Sayı : C/3 - 4/130 

Konu : Nevşehir Millet
vekili M. Zeki Tekiner' 
in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 1 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/935, 3423/26885 sayılı yazı: 

Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
I 3 1 . 3 . 1975 tarihinden bu yana Bakanlık örgütünde 

yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirme
lere ilişkin yazılı soru önergesine karşılık olarak ha
zırlanan cevap iki kopya halinde ilişikte sunulmuş
tur. 

I Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
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Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in yazılı 
soru önergesine karşılıktır. 

a) 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar 196 
kişinin görev yeri değiştirilmiştir. Bunlardan 101 ki
şisi Merkez teşkilâtımızdan 95 kişisi de taşra teşkilâ-
tımızdandır. 

b) Bakanlık emrine alınan personel* yoktur. 
c) Bir kişinin iş akdi feshedilmiştir. 
d) Bu nakil işlemlerin çoğu; şahısların kendi is

tekleri, valiliklerin yazıları, teftiş raporu ve disiplin 
kurulu kararları ile yapılmıştır. 

Ayrıca bir kişinin de hizmetine ihtiyaç duyulma
dığından iş akdi feshedilmiştir. 

e) Bu işlemlerin bütçemize yüklediği yolluk tu
tarı takriben 30 000 (Otuz bin) TL. civarındadır. 

Nurettin Ok 
İmar ve îskân Bakanı 

21. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgü
tünde yapılan tayin, nakil, açığa alına ve işten el çek
tirmelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/939) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Gençlik ve Spor Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığı
nızı saygıyle dilerim. 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız örgütünde : 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayr: 001 - A/MM/31 

Konu 
Hk. 

30 . 1 .1976 

Soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

12 . 1 . 1976 gün ve 7/939 - 3427 - 26889 sayılı ya
zı. 

Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlığımız teşkilâtında 

yapılan tayin - nakil, açığa alma ye işten el çektirme
lere ait sorusunun cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Gençlik ve Spor Bakanı 

31 . 3 . 1975 tarihinden 22 . 1 . 1976 tarihine ka
dar. 

Soru : a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 

Cevap ; a) Bakanlığımın Merkez, teşkilâtında 5, 
taşra teşkilâtında 1, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar 
Kurumunda 3 kişi geçici, 1 kişi daimî, Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğünde, 9 kişi olmak üzere toplam 
19 kişinin yeri değiştirilmiştir. 

Ancak, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde 
3 kişi bu süre zarfında tekrar Merkeze alınmışlardır. 

Soru : b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa 
alınmıştır. 

Cevap : b) Bakanlığımda ve bağlı kuruluşların
da, Bakanlık emrine ve açığa alınan olmamıştır. 

Soru : c) Kaç personele işten el çektirilmiştir? 

Cevap : c) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
de 2 personel izinsiz ve- özürsüz ve sürekli olarak gö
revlerine devam etmediklerinden Devlet Memurları 
Kanunu uyarınca görevlerine son verilmiştir. 

İşten elçektirme mevzuubahis değildir. 

Soru : d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 

Cevap : d) Bakanlığım Merkez teşkilâtında gö
rev yerleri değiştirilenler bulundukları dairelerde ye
teri kadar faydalı olamadıklarından, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünce nakledilen 6 kişi idarede verim
liliği ve ahengi sağlamak için 2 kişi kendi arzularıyle 
becayiş yaptıklarından ve 1 kişi de hakkında yapılan 
tahkikat sonucu ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumundan nakledilenler ise idarî zorunluk ve 
haklarında yapılan tahkikat sonucunda yerleri değiş
tirilmiştir. 

Soru 
nedir? 

e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı 

Cevap : e) Bu işlemlerin sonucu, Bakanlığım 
bünyesinde 832 TL. sı, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 7 800 TL. sı ve Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumunca 3 000 TL. sı olmak üzere 
toplam 11 632 lira yolluk ödenmiştir. 
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22. —<• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Trakya çiftçisinin gübre ihtiyacına iliışkin sorusu ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazıh cevabı. (7/947) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanınca yazılı olarak 
cevaplandırılması için durumu bilgilerinize sunuyo
rum. Saygılarımla. 25 .12 .1975 

Tdkirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

Bildiğiniz gübi, son yıllarda Trakyamız, Türkiye' 
de buğday yetiştiren merkezlerden en fazla verimi 
sağlayan bölge olmuştur. Ancak, bugüne dek, köylü
lerin çeşitli sorunları bir türlü çözüme bağlanamamış
tır. 

1. — Tekirdağ ilimizin merkezine halen 4 250 ton 
kompoze gübre gelmiştir. Geçen yıl ise 7 500 ton 
kompoze gübre kullanılmıştır. Bu yıl geçen yıla ba
karak daha da fazla buğday ekimi olduğu gerçeği 
karşısında, bu açığı ne zaman kapatacaksınız? 

2. — Mart ayı başlarında bu gübre köylünün eline 
geçmediği halde, verimin % 100 düşeceği gerçeğinden 
bilginiz var mı? 

3. — Çorlu ilçesi için de 20 000 ton amonyum 
nitrat gübreye ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı 'karşılaya
cak herhangi bir girişimde bulunmadığınız söyien-
mdk'tddir. Çorlu çiftçisi de gübreyi en geç mart ayı 
başlarında beklemektedir. Çalışmaların bulunduğu 
noktayı açıklar mısınız? Bu konuda Bakanlığınız ih
tiyacı karşılayabilecek midir? 

4. — Bakanlığınız gerek bölgedeki uzmanlarını
zın, gerekse tarım odalarının uyarılarına karşın, hep 
Trakya toprakları için yarar sağlamayan gübreleri 
yollamakta direniyor. Örneğin, topraklarımız potaslı-
dır. O nedenle, özellikle Tdkirdağı'mıza potaslı güb
re yollanmaması gerektiği halde, yine bu uygulama
dan vazgeçilmemdktddir. Yanlış tutumun önlenmesi 
için, bu yıl gereken çaba gösterilecek midir? 

5. — Trakyamızın buğday ürdtimi için, ihtiyacı 
olan gübre miktarı nedir? Eksiğimiz ne kadardır? Bun
ları karşılama konusunda girişimleriniz var mıdır? 
Gübre süresinde Trakya'ya yetişecek midir? 

T, C. 
Gıda - Tarım ve 30 . 1 1976 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Muti. 

Sayı •: 62/9675 
Konu :. Sayın Yılmaz Alpaslan'ın yazılı 
soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.1.1976 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/947-3436/26897 sayılı yazı. 
Tekirdağ Millettvdkili Sayın Yılmaz Alpaslan ta

rafından; Trakya çiftçisinin gübre ihtiyacına ilişkin 
olarak, Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi 
cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğu -
nl saygılarımla arz ederim. 

Korku'; Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Tekirdağ Miii&fcvsklii Sayın Yılmaz Alpaslan'ın 
Trakya çiftçisinin gübre ihtiyacına ilişkin yazılı soru 
önergesi cevabı. 

1. Tekirdağ ilinde son baş yılda tüketilen gübre 
miktarları ekli 1 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 

!İ976 yılında ise 124 400 ton azotlu (% 21 N) 
100 000 ton fosforlu (% 16-18 P205) ve 2 900 ton 
potaslı (% 50 K20) olmak üzere 227 300 ton kim
yevî gübrenin tüketi'leceği tahmin edilerek bu mik
tarın reallize edilebilmesi için yeterince gübre tedarik 
©dilecektif. 

Memleketimizde kompoze gübre üretimi henüz 
yapılmamakta ve ihtiyacımızın çok üzerinde fosforlu 
gübre bulunmaktadır. Kompoze gübreler azot ve 
fosforu bir arada bulundurduğundan vte ihtiyaçtan 
fazla fosforlu gübre bulunması nedenliyle de kompo
ze gübre ithalâtı yapılmayacaktır. Bu bakımdan 
kompoze gübre bulunmadığı takdirde ihtiyacın tek 
cevherli gübreler ile karşılanması gerekmektedir. 
Esasen bitkiye tesir yönünden kompoze gübreler ile 
aynı oranda kullanılacak tek cevherli gübreler ara
sında bir fark bulunmamaktadır, 

2, Kompoze gübre kullanılmadığı takdirde ta
rımsal üretim % 100 düşecektir, diye bir şey söz 
konusu değildir. Daha önce ifade edildiği üzere, 
kompoze gübre yerine ikame olacak şekilde tek cev
herli gübreler kullanıldığı takdirde istenen gaye elde 
edilmiş olacaktır. 
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3> Çorlu ilçesinde son iki yılda tüketilen gübre 
miktarı 2 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 

1976 yılında 26 800, ton azotlu (% 21 N), 20 000 
ton fosforlu (•% 16-18 P205) 700 ton potaslı 
(% 50 K20) olmak üzere toplam 47 500 ton kim
yevî gübrenin tüketileceği tahmin edilmiş ve bu 
miktarın realizesi için adı geçen 'ilçede yeterli miktar
da gülbüe tedarik edilecektir. Memleketimizin 1976 
yılı ilkbahar dönemi gübre ihtiyacının yerli üretimle 
karşılanamayan kısmını ithalât yoluyle karşılanma
sına karar verilmiş olup, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından bu dönem için 1 077 000 ton azot
lu (% 21N) gübre ithali yapılacaktır, ithal edilecek 
gübrelerin -bir kısmı yurdumuza gelmeye başladığın
dan ihtiyaç mahalline sevk edilmektedir. Bu nedenle 
gübre sıkıntısı söz konusu olmamaktadır. 

4i Trakya bölgesi çok yüksek olmayan arızalı 
araziye sahiptir ve bu bölgenin toprakları rendzira, 
grumüsal, kireçs'iz kahverengi ve aluviyal topraklar
dır. 5 861 097 hektar olan genel bölge arazisinin 

Cetvel No. : 1 

1/4'ü çayır - mer'a 1/4'ü orman, 1/6'sı ürün getir
meyen sahalarıdır. Geri alan kültür arazisidir ve po
tas bakımından yeterli seviyede potas ihtiva ettiği 
doğrudur. Ancak potash gübreleme yaptırıldığı, ger
çeği 'aksettirmemektedir. Zira potaslı gübrelerin 
memleketimizde üretimi yoktur.' Sadece mahdut 
miktarlarda ithal edilir. Bir kısmı da ithal edilen 
üçlü kompoze gübrelerin bünyesinden gelir. Birim 
sahadan alınan mahsûl miktarının artmasında direkt 
etkisi olmayan potaslı gübrelerin mahsulün kalitesi 
üzerinde olumlu etkileri nedeniyle, şekerpancarı, ay
çiçeği, bağ, tütün ve sebze ziraatında az miktarda kul
lanılmaktadır. Tekirdağ ilinde son 5 yılda tüketilen 
potas miktarları 4 No. lu cetvelde olduğu gibidir. 

Bölgede diğer cins gübrelerin yanında potas ihti
va eden kompoze gübreler de bulundurulmakta olup, 
İhtiyaç duyulduğu zaman çifçimiz tarafından bu 
gübreler de tedarik edilmektedir, 

5. Trakya bölgesinin iler itibariyle 1976 yılı 
gübre ihtiyacı iller üzerinden 4 No. lu cetvelde gös
terilmiş tvr. 

Yular 

1970 
1971I 
1972 
1973 
1974 
1975 fiilî 

Cetvel No. : 2 

Yıllar, 

1973 
1974 

Azotlu 
.(% 21 N) 

32 630 
42 392 
79 779 

106 378 
92 493 

Fosforlu 
(% 16-18 P205) 

42 205 
47 540 
71 967 
82 161 
69 278 

Potaslı 
(% 50 K20) 

— 
4 
6 

209 
3 227 

Toplam 

74 835 
89 936 

151 752 
188 748 
164 998 

tüketim rakamları henüz Bakanlığımıza intikal etmemiştir. 

Azotlu 
(% 21 N) 

22 386 
22 748 

Fosforlu 
(% 16-18 P205) 

15 528 
23 193 

Potaslı 
(% 50 K20) 

1 423 
1 048 

Toplam 

39 337 
47 025 

1975 Fiilî tüketim rakamları henüz alınmamıştır. 

Cetvel No. : 3 

Yıllar 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Birim : Ton 
Potash 

(% 50K20) 

—, 
4 
6 

209 
3 227 

1975 fiilî tüketim henüz belli değildir. 

— 847 — 



M. Meclisi B : 49 3 . 2 . 1976 O : 1 

Cetvel No. : 4 

İM 

Tekirdağ 
Edirne 
Kırklareli 
İstanbul 

Azotlu 
(% 21 N) 

Ton 

124 400 
101 000 
76 000 
28 000 

Fosforlu 
(% 16-18 P205) 

(Ton) 

100 000 
84 000 
55 000 
22 000 

Potaslı 
.(% 50 K20) 

(Ton) 

2 900 
2 100 

600 
700 

Toplam 
(Ton) 

227 300 
187 100 
Ol 600 
50 700 

Bu miktarların yerli üretimle karşılanmayan kısmı ishal edilecek ve bölgede gübre sıkıntısı söz konusu 
'olmayacaktır. 

23. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Ga-
zeticilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu öğrencisi 
bir talebenin öldürülmesiyle ilgili olarak yapılan so
ruşturmaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail 
Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/957) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygıla
rımla. 

29 . 12 . 1975 
Balıkesir 

Necati Cebe 
Soru : 
1. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Oku

lu öğrencisi Kenan Dayıoğlu'nun ağır şekilde dövül
dükten sonra kurşunlanarak öldürülmesi olayına iliş
kin soruşturma, hangi savcı tarafından yürütülmekte
dir? -

2. Hunharca öldürme olayının öğrenildiği 24 
Aralık 1975 tarihinden bugüne kadar, tutuklananlar 
ya da haklarında tutuklama kararı alınanlar olmuş 
mudur? Olmuşsa, kimlerdir? 

3. 27 Aralık 1975 günlü Cumhuriyet Gazetesin
de yazar Fikret Oytam, görgü tanıklarının soruştur
mayı yürüten savcıya (a) katilin adını, (b) işyerini 
ve (c) kaldığı yeri açıkladıklarını iddia etmektedir. 
Bu iddia doğru ise, SSK da çalışan ve Site öğ
renci Yurdunda kalan katil zanlısının kimliği kamu
oyuna niçin açıklanmamaktadır? 

4. Bir süre önce, İstanbul'da iki devrimci öğren
cinin sağcı silâhlı saldırganlar tarafından kurşun yağ
muruna tutularak öldürülmesi üzerine verdiğiniz de
meçte, olayı «vatan severlerle vatan hainleri arasın
daki çatışma» olarak nitelendirmiştiniz. Bu son olay
da da tek yanlı saldırıyı «çatışma», katili «vatan se
ver', öldürüleni ise «vatan haini» sayıyor mu
sunuz? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza. İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3611 

30 . 1 . 1976 
Konu : Balıkesir Milletvekili Neca
ti Cebe'nin soru önergesinin cevap-
landırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 1 3 . 1 . 1976 gün ve 7/957-3450/2697 sayılı 
•yazılarına: 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe tarafın
dan, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu
nun bir öğrencisinin öldürülmesi ile ilgili yapılan so 
ruşturma konusunda, Bakanlığımıza yöneltilmiş bu
lunan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz olun
muştur. 

24 . 12 . 1975 günü Ankara, Bahçelievler Emek 
Caddesi 81 nci Sokakta, bir evin bahçesinde bulun
duğu ihbar olunan cesetle ilgili olaya, aynı gün nö
betçi C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Avni Çakıroğlu 
tarafından el konulduğu, ölenin, Gazetecilik ve Halk
la İlişkiler Yüksek Okulu ikinci sınıf öğrencisi Ke
nan Dayı bulunduğunun tespit edilerek, soruşturma
nın gerekli kıldığı bütün işlemlerin zamanında yapıl
dığı ve olay sanıkları Erkan Eğinoğlu'nun 31.12.1975, 
İbat Acar'ın 2 . 1 . 1976, Ahmet Akbaba, Mehmet 
Ali Uçar, Seyit Kocakuşak, Remzi Esenkal ve Yu
suf Ekşioğlu'nun da 5 . 1 . 1976 tarihinde tevkifle
rine mahkemece karar verilip, haklarında 6.1.1976 
tarihli talepname ile Sorgu Hâkimliğine kamu dâ
vası açıldığı, ayrıca tevsi edilen soruşturmada bilâ-
hara tespit edilen diğer bir sanık hakkında da gı
yabî tevkif kararı ittihaz olunduğu, ancak bu sanı
ğın henüz yakalanamadığı; diğer taraftan, 27 Ara
lık 1975 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Fikret Ot-
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yam imzasiyle yayınlanan «Başkent Notları, Türk 
Polisi Neredesin» başlıklı yazıda, hadise ile ilgili ola
rak şahitlerin ve olay faillerinin kendilerince, emni
yetçe ve tahkikatı yürüten savcı tarafından bilindiği 
halde, suçlunun ne sebeple yakalanamayışı hakkın
da vâki neşriyat üzerine, aynı gün davet edilen ya
karın bu konuda bilgisine başvurulduğu, mumailey
hin, Gazetenin Ankara Bürosuna olayla ilgili birkaç 
kişinin ellerinde hadise faili ve şahitlerinin isimleri 
yazılı bir kâğıtla geldiklerini ve bu isimlerin ANKA 
Ajansına ve savcıya da bildirdiklerini beyan etmeleri 
üzerine, kendisi yönünden haber niteliği kalmadığı 
için isimleri almayıp, not etmediğini, bu cihetin adı 
geçen Ajanstan öğrenilebileceğini ifade ettiği, ancak 
ANKA Ajansından bu hususun tahkikine de teves
sül olunmuşsa da, isimlerin mezkûr Ajans tarafın
dan da hatırlanamadığının ve bilinemediğinin tespit 
olunduğu, öte yandan soruşturma ve ilk soruşturma
nın halen devam etmekte bulunduğu, Ankara Cum
huriyet Savcılığının iş'arından anlaşılmıştır. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe, Cum
huriyetimizi ve demokrasimizi tahribe yönelmiş son 
anarşik olaylar sebebiyle tarafımdan verilmiş ve bir 
kısım basın ve yayın organlarında tamamı yayım
lanmamış bulunan beyanatımın yalnız bir bölümüne 
değinerek, önergelerinin 4 ncü maddesini yöneltmiş 
bulunmaktadırlar. Eğer mezkûr beyanatımı tam ola
rak ve dikkatlice tetkik buyurmuş olsalardı, muhak
kak ki bu soruyu tarafıma tevcih etmeye mahal gör
memiş olacaklardı. 

Söz konusu beyanatımda; ben, Devletin Kurulu 
hür nizamını yıkmak için girişilen anarşik hareketle
rin son günlerde yeniden hız kazandığını, -bu hare
ketlerin gerçek sebeplerini iyi bilmek ve değerlendir
mek zorunda bulunduğumuzu, Türk milletine ve ül
kesine kasdedilmiş düşmanca davranışların temelin
de neler bulunduğunu bilmemiz gerektiğini ve Türk 
gençliğini haince maksatlarla düşman cephelere bö
lünmek ve gençlerimizi birbirine kırdırılmak istendi
ğini ifade ederek, anarşiye imkân sağlanan yerde hu
kuktan söz edilemeyeceğine işaretle, hukuk devleti 
olmanın icaplarını yerine getirebilmemiz için anarşi 
ve yıkıcılığının karşısında «Devleti oluşturan bütün 
müesseselerin» millî bir şuurla birlik ve beraberlik 
içinde hareket etmemiz gerektiğini ifade etmişimdir. 

Şimdi, beyanatım tümü ile ele alınınca, burada 
Türk Devletine ve Türk milletine musallat olan ve 
devletimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi kirli 
emelleri uğruna yıkmağa çalışan vatan hainleri karşı

sında, memleketin varlığını korumağa azimli kişi 
ve organların, Devlet kuvvetleri ile, tüm halinde dev
leti oluşturan bütün müesseseler olduğunu istidlal et
menin her halde güç olmaması gerekir. Devletimizi 
yıkmak için suç işleyenlere vatan haini denilip denil
meyeceğinin de, bu ölçüler içerisinde takdir olunma
sı icabeder. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 

24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bekçi
lerin eczanelerden ilâç alımlarında karşılaştıkları zor
luklara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/964) 

Mület Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim, 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
İstanbul'da, hastalanan bir bekçinin, hastaneye 

şevki, muayenesi, reçete yazılması, ilâç ve bedelinin 
alınması 2 işlemi gerektirmekte ve çok uzun sürmek
te ve sonuçta da ilâç bedeli çek ile Bankadan tahsil 
edilmektedir. (Bu işlerin 3 - 4 ay uzadığı olmakta
dır). Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları
na yapıldığı gibi önceden belirlenmiş eczanelerden 
reçete ile bekçilerin de ilâç almaları düşünülmekte 
midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 2 . 1976 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 1 nci Daire Bşk. 
Hesap 512.202.2. - 38/2 

Konu : İstanbul MUletveküi Sayın 
Reşit Ülker'in yazılı soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 

13 . 1 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7/964-
3461/27046 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in bekçi
lerin eczanelerden ilâç alımlarında karşılaştıkları zor
luklara ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş ve ce
vabımız aşağıda belirtilmiştir. 

— 849 — 



M. Meclisi B : 49 3 . 2 . 1976 O : 1 

1. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin aylıkları ve 
her türlü özlük hakları il özel idareleri bütçelerine 
ek bekçi bütçesinden karşılanmakta ve muhasebeleri 
il özel idarelerinin tabi olduğu esaslara göre yürütül
mektedir. Bu bakımdan Genel Bütçeden aylık alan 
Türk Silâhlı Kuvvetler personeli ve Emniyet teşkilâ
tı mensupları gibi gösterilecek bir veya birkaç ecza
neden ilâçlarının tedariki mümkün görülmemiştir. 

2. — Bu personel vilâyetin çok dağınık bölgelerin
de hizmet ifa ettiklerinden, gösterilecek muayyen ec
zaneden ilâç tedariki daha büyük zaman kaybına se
bep olacaktır. 

3. — îl Daimi Komisyonu kararı ile 100 liraya 
kadar olan ilâç bedellerinin ilçeler mutemedi üzerin
deki avanstan karşılanması imkânı sağlanmak sure
tiyle konu büyük ölçüde çözümlenmiştir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, pasa
port verilmesinde Yasa dışı davranıldığına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı (7/970) 

Millet Meçlisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Ekonomist 
Yalçın Küçük'ün, hakkında hiçbir dava ve kovuştur
ma olmadığı halde Ankara Emniyet Müdürlüğünce 
pasaport verilmediği, öte yandan hakkında soruştur
ma açılmış olan Yahya Demirel'e pasaport verildiği 
doğru mudur? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 2 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Y.F. (C) - 024476 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi • Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 13.1.1976 

gün ve Kanunlar Md. lüğü 7/970-3476/27148 sayılı 
yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tarafın
dan Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi incelen
miş olup, cevabımız aşağıya çıkartılmıştır. 

1. — Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Yalçın 
Küçük'ün, pasaport talebi, 5682 sayılı Pasaport Ka
nununun 22 nci maddesinin Bakanlığıma tanıdığı yet
kiye istinaden yerine getirilmemiştir. 

2. — Önergede bahse konu edilen Yahya Demi
rel'e, yurt dışına çıkmasının mahzurlu oiduğpau be
lirtir mahkeme karan olmadığından pasaport veril
miştir. -

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1976 Sah 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-

daşınm, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan asker! yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 8S nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocaklari Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları

nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara ayları ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclîs Araştırması açılması
na ilişkin önergesi, (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarım tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün ^102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

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

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

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

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



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

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

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

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

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

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono

mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana-

j yünde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddesi 

I uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
iş gesi. (8/4) 

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

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

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci. 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-

L leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

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

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı-

I karmak, öğrenme ve Öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

I önergesi. (10/33) 



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

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

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

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

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

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

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

3 1 . — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

37 — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açdmasma ilişkin önergesi. 
(10/42) 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ükelere uy
gun olup olmadığını ve meydana geJen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

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

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

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

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

38. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, 'Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulnnup bulunmadığım sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 



İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına İlişkin önergesi. (10/48) 

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

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

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

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

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

44. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

45. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 83 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

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

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

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

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

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

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

52. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

53. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil-



let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

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

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

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

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

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 

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

. geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

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

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskini'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

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

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

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

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

23. — Kars Milletvekili"Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) • 
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24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

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

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

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

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

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

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

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

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

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

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

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

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

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

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum-
huriy&tin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki

len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarmın 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65. — Burdur Milletveküi Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 
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I 66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
I * 

Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Miüî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

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

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

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

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
I Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması

na üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Mületveküi Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katüan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123}> 

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

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

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

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

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



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

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

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

82. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
C6/131) 

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

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

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

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

87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

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

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

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

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 
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92. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

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

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

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kirıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

117. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarınm, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (•) 

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

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

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

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

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

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

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

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

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
m,- Başbakan Yardimeısı Necmettin Erbakan'uı bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru Önergesi. 
(6/199) (*) 
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127. —-Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan

lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

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

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

\ önergesi (6/189) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

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

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

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

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

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

145. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (•) 

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

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

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

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

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

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (•) 
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i ş i . — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba

kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. *(6/63 2) 
( • ) • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'm, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

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

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

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

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

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

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

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

172. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. —• 24.2.1968 tarihli ve 1CC0 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Git 
resun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı* 
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senatoı 
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma« 
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşv 
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S, Sayısı : 208) (Dafcıt< 
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 
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X 2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve. 13 I 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
neti maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 3. — izmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 I 

• sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
İ . 7 . 1975) 

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

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinısîi' 
nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 
ve izmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkada
şının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

6. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men- i 
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele- 1 
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 . 1975) 

7. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: î 6 . 6. 1975) 

8. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı muhabirlerinden şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması j 
hakkında kanun teklifi ve Plan komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 1 7 . 6 . 1975) 

9. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya j 

vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

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

11. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yaprian değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975) 

12. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul-

•ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

13. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 3.7.1974) 

14. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 1 1 . 1974) 

15. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em-
iâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

16. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında kanım tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

17. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
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eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi: 10 . 6 . 1975) 

18..— 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 saydı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili tlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 .1975) 

19. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 nci' maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ye Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 20. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 21. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 , 6 . 1975) 

22. — Yozgat Milletvekili llhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 23. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma, tarihi : 30.6.1975) 

24. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
2/81) (M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; 

C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 
26 , 6 . 1974, 1 . 7 .1975) 

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

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

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

28. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
2 . 9 . 1971 günlü 1479 saydı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. 
Sayısı ; 204) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

29. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

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

31. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Sarühan ve 
17 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve' 6187 sayılı Kanunun kal-
dırümasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1975) 
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32. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar I 

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

33. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

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

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

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

X 37. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra- | 

poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 38. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İsmail 
Taşh'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı
sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

39. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa
yısı : 229) (Dağıtma tarihi : 29 . 12 . 1975) 

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

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 
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Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 Arkadaşının, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasınm 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu 

(2 /295) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

17. 11.1974 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesini tadil eden teklifimi,'üç nüsha olarak sunuyorum. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bursa Milletvekili 
K. Önadım 

Aydın Milletvekili 
B. Tozkoparan 

izmir Milletvekili 
C. Tercan 

İstanbul Milletvekili 
G. Mankut 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 1961 yılı başında yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi «Kü
çük Çiftçiyi» gelir vergisinden muaf tutmuştur, «Küçük Çiftçi» muaflığından yararlanmak için öngörülen 
şartlar ise, aynı kanunun 12 ve 13 ncü maddelerinde belirtilmiştir. 

193 sayılı Kanunun 484 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi, küçük çiftçi muaflığını tayin bakımından 
öngörülen işletme büyüklüğü ölçülerini belli başlı onbir grup içinde saptamıştır. Tarımsal faaliyetin türüne gö
re, arazi genişliği, hayvan sayısı veya ağaç sayısı esası üzerinden belirlenmiş işletme büyüklüğünün üstüne çı
kılmadığı takdirde, prensip olarak, küçük çiftçi muafımdan yararlanmak olanağı tanımıştır. Ancak, hemen 
belirtelim ki, muafiyetten yararlanmak için, 12 nci maddenin öngördüğü işletme büyüklüğü ölçüleri içinde 
kalmak yetmemekte, aynı kanunun 13 ncü maddesinde öngörülen diğer bir şartın varlığı aranmaktadır. Sözü 
edilen ve 484 sayılı kanunla değişikliğe uğrayan 13 ncü madde; ziraî ürünlerin bir takvim yılı içinde satış be
delleri tutarının 30 bin lirayı aşması halinde, küçük çiftçi muaflığından yararlanmaya engel hüküm koymuş
tur. Bu nedenle, 12 nci maddede belirtilen işletme büyüklüğü ölçüleri içinde kalınsa bile, ziraî ürünün yıllık 
satış bedelleri tutarı 30 000 lirayı aştığı takdirde, küçük çiftçi muaflığından yararlanmak olanağı yoktur. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun tedvininde olduju kadar, anılan bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddeleri
nin 1964 yılında 484 sayılı Kanunla değişikliğe uğradığı sırada da, Anayasamızın 61 nci maddesinde yer alan 
«herkes, malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür» kuralının gözönünıde tutulduğu kuşkusuzdur. 1964 yılı
nın sosyal ve ekonomik koşulları ve özellikle tarımsal faaliyetten elde edilen safî ve gayrısafî gelirlerin birbiriy
le olan oranları dikkate alınarak o tarihlerde öngörülen 30 bin liralık satış bedeli tutarı, aradan geçen 10 yıllık 
süre sonunda, bugün için önem ve anlamını büyük ölçüde yitirmiştir. Ziraî kazançların götürü gider emsallerine 
göre vergilendirilmesinde uygulandığı üzere, genellikle kabul edilen bir gerçektir ki, ziraî ürünlerin satış bedeli 
tutarının en az % 70'i gider kalemim teşkil eder. Şu hale göre 30 bin liralık ziraî ürün satış bedeli tutarının 
ancak 9 000 lirası safî geliridir. Tarımsal faaliyete ilişkin bir aile işletmesinin yılda elde edebileceği 9 000 lira safî 
gelir, 1964 koşullarında vergiden muaf tutulmuştur. Herhangi bir kuşkuya yer vermemesi bakımından belirtelim 
ki, küçük çiftçi muaflığına alınan 9 000 liralık safî gelir, aile reisi, eş ve küçük çocuklar için topluca nazara alın
maktadır. 
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Tarımsal aile işletmesinde; aile reisi, eş ve en az 1 veya 2 küçük çocuk işgücünün, bir başka deyimle, 2,5 

veya 3 emek unsurunun varolduğu gerçeğinden yürüdüğümüz takdirde, 1964 yılı koşullarında kabul edilen 
muafiyet sınırının dahi yetersiz olduğu görülür. 

1964 den bu yana, içte ve dışta etkisini sürdüren önemli ekonomik değişiklikler, özellikle ülkemizde 
başvurulan devalüasyon kararları ile paramızın büyük ölçüde değer kaybedişi, fiyat artışlarım yıldan yıla 
kamçılamış ve içinde bulunduğumuz 1974 yılı fiyatları, on yıl öncesine nazaran, en az 3 kat yükselmiştir. 

Bu durumun ortaya çıkardığı gerçek şudur; 1964 ve daha önceki yıllarda, 30 000 liralık ziraî ürün satış 
bedelinden elde edilmesi mümkün görülüp vergiden muaf tutulan 9 000 liralık safî gelir ile karşılanan ihtiyaç
lar, on yıl sonrasında bugün için en az 27 000 liralık safî gelir ile karşılanabilmektedir. On yıllık sosyal geli
şimin doğal olarak artırdığı ihtiyaçlar demeti gözönüne alınırsa, 27 000 liralık safî gelirin dahi yetersiz olduğu 
anlaşılır.' 

Değişen koşullar böyle olmasına rağmen, küçük çiftçi muaflığından yararlanmanın şartı olarak öngörü
len 30 bin liralık satış tutarı ölçüsü on yıldanberi aynen korunagelmiştir, 

Teklifimizin haklılığını yansıtan bir başka hususada değinmeyi yararlı görüyoruz. Bilindiği üzere, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla değişik 23 ncü madde 2 nci bendi, çiftçilerin ziraat işlerinde bil
fiil çalışan işçilerin ücretlerini vergiden istisna kılmıştır. Halen Tarım - îş sahası için uygulanan asgarî ücret 
33 liradır. Tarımsal aile işletmesinde varolduğu kabul olunan 2,5 veya 3 emek unsurunun günlük ücret değeri 
ortalama 80 ilâ 100 lira arasında bulunur. Bu hesaba göre, bir tarımsal aile işletmesinin sadece emek unsuru
nun yıllık ücret değeri 28 000 ilâ 30O00 lira dolayında olacaktır. Bir başkasının tarımsal faaliyetine tahsis edil
diği takdirde vergiden istisna edilecek bu emek karşılığı yıllık ücret değerinin, çiftçi ailesinin kendi işletmesinde 
vergilendirilmesi düşünülemez. 

Kısaca özetlemek gerekirse, tarımsal aile işletmelerinde 27 000,— lira safî gelirin vergiden muaf tutul
masını temin için, yıllık satış tutarı ölçüsünün 90 000 lira olarak değiştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluk haline 
gelmiştir. 

Belirtilen nedenlerle, geniş bir çiftçi kitlesini yakından ilgilendiren haklı teklifimizin kaibulünü arz ve rica 
ediyoruz. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Küçük çiftçi muaflığından yararlanabilmenin şartı olarak öngörülen satış tutarı ölçüsü, halen 
yürürlükte bulunan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 484 sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddesinde dü
zenlenmiş bulunmaktadır. Sözü edilen bu madde iki fıkradan ibarettir. Bir takvim yılı içindeki ziraî ürün 
satış bedeli tutarının 30 000 lirayı geçmemesi şartı ile, küçük çiftçi muaflığından yararlanılabileceğine ilişkin 
hüküm, sözü edilen maddenin 1 nci fıkrasında yer almıştır. Genel gerekçede de değinildiği üzere, on yıldan 
önceki sosyal ve ekonomik koşullara dayandırılan ve bugün için önem ve anlamını âdeta yitirmiş bulunan 
satış tutarı ölçüsü, 13 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yer aldığı için, değişik teklifi sözü edilen bu madde
nin sadece 1 nci fıkrasına ilişkin olarak düzenienmıştir. 

Değişikliği önerilen 13 ncü madde 1 nci fıkrasında balıkçılar için halen uygulanmakta bulunan 40 000 
liralık satış bedeli tutarının, ziraî mahsuller için kabul edilmiş 30 000 liralık satış tutarı ile oranı esas alın
mak suretiyle, muafiyet haddi balıkçılar için 120 000 liraya çıkarılmış ve teklif ona göre tertiplenmiştir. 

Madde 2. — Vergi mükellefiyetinde takvim yılı esasını kabul etmiş bulunan Gelir Vergisi Kanununun uy
gulanmasında doğumu muhtemel zorluklara yer vermemek ve yıllık bütçe içerisinde öngörülen gelir kaynak
larının azalması sakıncasını önlemek amacı ile, değişiklik teklifinin yürürlük tarihi, önümüzdeki ilk takvim 
yılı başlangıcı bulunan 1 . 1 . 1975 tarihi olarak önerilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde kanun tekniğinin bir gereği olarak düzenlenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 210) 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/295 
Karar No. : 73 

30 . 6 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyrulan «Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi» Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesiyle düzenlenen küçük çiftçi muafiyet sınırı 30 000, ba
lıkçılar için ise 40 000 liradır. 

Ancaık, anılan kanunun yürürlüğe girdiği 1964 yılından bu yana fiyatlar genel seviyedeki yükselmeler ne
ticesinde, yukarıda belirtilen muafiyet sınırları, günümüzün yaşama koşulları ile uyuşmamaktadır. 

Bu gerekçeler ışığında hazırlanan teklif, Komisyonumuza havale olunmuş ve yerinde bulunarak maddeleri
nin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin 1 nci çerçeve maddesine bağlı 193 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 
küçük çiftçi muaflığını belirleyen sınır, 90 000 lira, balıkçılar için ise 120 000 lira olarak önerilmekteydi. 

Fakat, muafiyet sınırlarının bu derece yüksek tutulması büyük ölçüde vergi kaybına neden olacağı ve sek
törler arasında vergi dengesini bozacağı görüşü ile verilen bir önerge ile 60 000 ve 75 000 liraya düşürülmüş 
ve madde metni buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Teklifin 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kütahya 
/. Ersoy 

Ordu 
B. Taranoğlu 

İmzada bulunamadı. 
• -

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Denizli 
H. Oral 

İsparta 
A. t. Balım 

İstanbul 
M. Parlar 
Malatya 

A. Karaaslan 
İmzada bulunamadı. 

Samsun 
D, Kitaplı 

Ankara 
H. T. Toker 

Giresun 
O. Yılmaz 

İçel 
1. Göktepe 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
C. Cebeci 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tokat 
H. Abbas 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 210) 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KASIM ÖNADIM VE 
3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesi 
1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
484 sayılı kanunla değişik ve «satış tutarı Ölçüsü» 
başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Satış tutarı ölçüsü : 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından isti
fade edebilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı 
içindeki satış bedelleri tutarının 90 bin lirayı geçme
mesi şarttır. Bu had, balıkçılar için 120 bin liradır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesi 
1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 484 sayılı kanunla değişik ve «satış tutarı ölçü
sü» başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Satış tutarı ölçüsü.: 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından fayda
lanabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 60 000 lirayı geçmemesi 
şarttır. Bu had, balıkçılar için 75 000 liradır. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 210) 


