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II. — Gelen Kâğıtlar
III. — Yoklama

Sayfa
146
147:148
149

IV. — Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları 149
zi) Gündem Dışı Konuşmalar
149
1. — Tokat Milletvekili ismail Hakkı Birler'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan
atama işleminde Hükümetin tutumu hakkın
da gündem dışı konuşması,
149:151
2. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm,
Avrupa'daki işçilerin sorunlarına dair gündem
dışı konuşması ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ah
met M ahir Ablum 'un cevabı,
151:152
3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın
da usul dışı yapılan atamalara dair gündem dışı
konuşması,
152:154
4. •— Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin,
gündem dışı konuşma yapan Tokat Milletvekili
ismail Hakkı Birler'e cevabı,
î 54
V. — Görüşülen îşler
154,161
1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 nci

Sayfa
Maddenin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ile C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi
Özer'in, C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Kon^
ya Milletvekili Şener Battal'ın, Gaziantep Mil
letvekili Orhan- Tokuz'un, Kocaeli Millet
vekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, istanbul
Milletvekili Reşit ÜlkerMn, Kars Milletvekili
Yasin Bozkurt'un, Rize Milletvekili
Osman
Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, içel
Milletvekili
Süleyman Şimşek ve 28 arkadaşının, Sakarya
Milletvekili Kenan Durukan ile C. Senatosu
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil Tunç'
un, ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10
arkadaşının, aynı kanunu değiştiren kanun tek
lifleri ve Plan Komisyonu Raporu (1/421,
2/15, 2/113, 2/17-Cî, 2/230, 2/251, 2/266 2/361
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525,
2/547, 2/554, 2/557, (S. Sayısı : 279),
154:155
2. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Der
nekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fık
rasına bir hüküm eklenmesi hakkında Kanun
tasarısı ve Kütahya Milletvekili ilhan
Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 163Q sayılı Der
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nekler Kanununun 50 nci maddesinde değişiktik
yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve
Plan Komisyonları raporları (1/39, 2/1C3) (S.
Sayısı: 181)

155

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın,
1146 ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319
sayılı Emlâk Vergisi Kanununa
geçici bir
madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme
alınma önergesi, (2/302) (S. Sayısı : 170) 155,161:162
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10. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,
273 sayılı-Kanunun 22 nci maddesine yeni bir
paragraf eklenmesine dair kanun teklifi ve
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu.
(2/263) (S. Sayısı : 216)
163
11. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,
275 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci
bendinin 3 ncü paragrafının değiştirilmesine
ilişkin kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler
Komisyonu raporu. (2/262) (S. Sayısı : 217)
163

12. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve
4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
4 arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı
ve 4 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi
kurabilmelerine imkân verilmesi hakkında ka
Kitaplığı Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci
nun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
fıkrasının değiştirilmesine til'işkin kanun teklifi
ca gün'deme alınma önergesi. (2/390) (S. Sayı
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/511) (S. Sa
sı : 224)
163
yısı: 272)
162:163
13. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un,
5. — Niğde Milletvekili Mehmet • Altınsoy ile
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman
Sivas Milletvekili
Ahmet Durakoğlu'nun,
Kanununa ekli (II) numaralı tabloda değişik
5 . 3 . 1973 tarih ve 584 Karar numaralı Mil
lik yapılmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
let Meclisi içtüzüğünün 79 ncu maddesinin de
misyonu raporu. (2/119) (S. Sayısı : 225)
163:176
ğiştirilmesine dair içtüzük teklifleri ve Ana
14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'
yasa Komisyonu raporu (2/355, 2/343) (S. Sa
ün,
Şerbetçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım,
yısı: 192)
163
Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu. (2/141)
6. — istihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı
(S. Sayısı: 231)'
176
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
15.
—
211
sayılı
Türk
Silâhlı
Kuvvetleri
iç
na dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tş-.
Hizmet Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci
ler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/162)
(S. Sayısı: 196).
'
163. fıkrasının sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklen
mesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî Savun
7. — Milletlerarası Çalışma örgütü Anaya
ma Komisyonu raporu. (1/392) (S. Sayısı :
sa Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bu
232)
176:178
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sos
16.
—
Türkiye
Cumhuriyeti
Hükümeti
ile
yal işler ve Dışişleri komisyonları raporları
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
'(1/164) (S. Sayısı: 199)
163
lanmış bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
8. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
37 nci maddesinin son paragrafının Sözleşme
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
metninden çıkarılmasına ilişkin Sözleşmesinin
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu.
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri
(1/359) (S. Sayısı: 233)
178
(M. Meclisi : 1/298; C. Senatosu : 1/354) (M.
17. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Senatosu S. Sayı
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
sı : 496)
163
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu.
(1/354) (S. Sayısı: 234)
178:179
9. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Mar
kalar Kanununun 28 nci maddesi son fıkrası
18. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,
nın yürürlükten kaldırılması hakkında kanun
275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değişti
tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve
rilmesine ilişkin yasa teklifi ve içtüzüğün 38
Adalet komisyonları raporları. (1/206) (S. Sa
noi maddesi uyarınca gündeme alınma önerge
yısı : 214)
163
si. (2/470) (S. Sayısı : 271)
179:179
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19. — Istaribul Milletvekili Reşit Ülker ve
3 arkadaşının, en az geçim indiriminin. yüksel
tilmesine ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38
nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önerge
si. (2/335) (S. Sayısı: 273)
' 179*
20. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, .Fındık Ziraati hakkında kanun tek
lifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gün
deme alınma önergesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) 179
21. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765
sayılı Türk Ceza Kanununun 426 ve 428 nci
Maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
Gündeme alınma önergesi. (2/256) (S. Sayısı :
275)
179
22. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dün
yâ Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek
Protokolünün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1 /349) (S. Sayısı: 276)
179
23. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak
ile Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun
teklifi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu rapo
ru. (2/506) (S. Sayısı : 277)
179
24. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkra
lar ve kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve
Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı :
175 vel75'e 1 nciek)

179

25. — İstanbul Milletvekili Abdullah BaşLürk
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı
maddelerine fıkralar eklenmesi ve bazı madde
lerinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi. (2/45) (S. Sayısı:
278)
179:180
26. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt
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Kanununa ek kanun teklifi ve İçişleri ve Plan
komisyonları raporları (2/56) (S. Sayısı: 280) 180
27. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları
(1/168) (S. Sayısı: 281)
180
28. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Ser
mayesinin 7 milyar liraya çıkarılmasnıa ilişkin
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu.
(1/406) (S. Sayısı: 282)
180
29. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih
Tanyeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi.
(2/424) (S. Sayısı: 283)
180
30. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaç
ları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kuHann
lan gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların sa
tılmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun
tasarısının Cumhuriyet Senatosunca reddine dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereis ve
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M.
Meclisi: 1/265; C. Sen tosu: 1/396) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 183'e 1 nci ek) (C. Senatosu
S. Sayısı: 554)
180
31. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 ncu
maddesinin 12 Şubat 1963 tarih ve 172 sayılı
Kanunla değişik (b) fıkrasının 3 ncü bendinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri, Millî Savunma ve Plan komisyonları ra
porlar (1/236) (S. Sayısı: 284)
180:181
32. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 261 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine ilişkin kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Millî Savunma
ve Plan komisyonları raporları (1/272) (S. Sa
yısı: 285)
181
33. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa üç geçici madde ile bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Cumhuriyet
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince
benimsenmeyen metni hakkında Karma Korniş-1
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yon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu
ve
Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi: 2/228;
C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. Sayısı : 87 ve
87'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 499)
181
VI. — Usul Hakkında Görüşmeler
155
1. — İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca doğ^
rudan doğruya gündeme alınan tasarı ve tek
liflerin, Komisyonun Genel Kurulda hazır bu->
lunmadığı halde görüşülüp görüşülemeyeceği
hakkında,
155:161
VII. — Sorular ve Cevaplar
181
A) Yazılı Sorular ve Cevaplar
181
1. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'
in, Adana - Kadirli ilçesinde su yataklarının te-
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Sayfa
mdzlenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı ceva'bı. ı(7/1026)
181:183
2. — Ordu Milletvekili M. Kemal Gönül'ün,
Ankara Numune Hastahanesi Baş Hekimine iliş
kin sorulan ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal Demiri'n yazılı cevabı. (7/1045, 7/1140) 183:
184
3. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bod
rum'da Su Ürünleri Enstitüsü açılıp açılmaya
cağına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık

Bakanı

(7/1179)

Korlkut

Özal'ın

yazılı

ceva!bı.
184:186

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Çorum MlilkJtVefci'lii Etem Eken, İskilip'te cereıyan
öden ölalylar hakkında
gündem dışı bir konuşma
yaptı.
Kars M'ilMvelkili Doğarı Arasılı'nın, Kars illinin
ıSasıyal ve ekonto'miik sorumları ve
Artvlin Milletvekili Turgut Altunkaya'nın, Şav
şat'ta öldürülen bir öğrtetmen halkkınidalki günldem dışı
konuşmalarına Devlet Bakanı Seyfi Öztürlk cevap
Veüdi.
fetanıbul Miılıkıtvelkiili A l "Nejat Ölçen de, Devlet
Balkanı Sayfü Öztürlk'ün, konu'şiması sırasında Cum
huriyet Halik Partisine sataşjtığı iddiaısııyle bir konuş
mada bulundu.
Ankara Milletvekilli İsmail Halkkı Köylüoğlu'nun,
«1446 ve 1610 sayılı kanunlarla değişlik 1319 sayılı
Emlâk Vergisi Kanununun 23 ncü maddesinin (a)
ıbenldinıin değişitMlımesi» halkkınldalki kanun telklıifirin
doğrudan doğruya gündeme alıntaasına dair öner
gesi reıdldolunldu.:
Hatay MülleJivelkili Ali Yıhnaz'ın, 6/100, 6/166,
6/1169 ve 6/290 esas numaralı sözlü s/orularını geri
aldığına dair önergeleri Geneli Kurulun bilglisine su
nuldu.
Afyonkaraihisar
MilleCveikili Süleyman Mutlu
ve 17 arkadaşının, Amerilka Birleşik Devletlerince
yapılan askeri yardımın k&sliimıesi halinde ortaıya çı
kacak durumu ineefamelk, devletlerarası çatışmada

ülikemüızin dıış güvenlliğidin sağlanması bakümınldan ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amıacıyle bir
Genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) üze
rinde !bir süre görüşüldü.
6/49, 6/67, 6/20, 6/27, 6/35, 6/42, 6/118, 6/44,
6/54, 6/55, 6/56, 6/57, 6/58, 6/59, 6/6Q, 6/61, 6/62,
6/63, 6/66, 6/116, 6/76, 6/78, 6/79, 6/81, 6/82. 6/83,
6/84, 6/85, 6/86, 6/89, 6/90), 6/91, 6/92, 6/93, 6/94,
6/96, 6/99, 6/103, 6/104, 6/ 105, 6/108, 6/111, 6/1.14,
6/İIİ5, 6/137, 6/122, 6/123, 6/144, 6/143, 6/124, 6/125,
6/128, 6/149, 6/129, 6/130, 6/131, 6/132, 6/133, 6/151,
6/136, 6/148, 6/139, 6/140, 6/142, 6/160, 6/147, 6/161,
6/154, 6/155, 6/171, 6/157,6/158, 6/162, 6/163, 6/165,
6/167, 6/168, 6/170, 6/172, 6/173, 6/178, 6/174, 6/175,
6/176, 6/183, 6/190!, 6/194, 6/179, 6/180), 6/193, 6/182,
6/185, 6/197, 6/198, 6/199, 6/202, 6/İ88,6/189, 6/203,
6/204, 6/207, 6/208, 6/210 esas numaralı sözlü soru
lar soru sahipleri ve ilgili Bakanların;
ı6/28, 6/29, 6/32, 6/33, 6/34, 6/41, 6/43, 6/65,
6/72, 6/74, 6/75, 6/102, 6/109, 6/11Q, 6/134, 6/119,
6/120* 6/181, 6/209 esas numaralı sözlü sorular ilgili
bakanların;
6/71, 6/106, 6/187 esas numaralı sözlü sorular da
soru sahiplerinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları
nedeniyle ertelendiler.
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6/26, 6/88, 6/146 esas numaralı sözlü somların da,
sofu sahiplerinin ikinci defa Genel Kurulda hafcır bu
lunmamaları nedeniyle düştükleri açıklandı.
(Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurtlarda ka
lan öğrencilere ilişkin sorusuna (6/77) Gençlik ve Spor
Balkanı Ali Şevki Erelk cevap verdi.
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik
için yapılan seçim sonunda Genel Kurulda çoğunlu
ğun kalmadığı anlaşıldığından:
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29 Nisan 1976 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.08'de son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mernduh Ekşi

Divan Üyesi
Malatya
'Hüseyin Deniz
Divan Üyesi
Bursa
Halil Karaatlı

II. — GELEN KÂĞITLAR
29 . 4 . 1976 Perşembe
Teklifler
1. — Konya Milletvekili Şener Baittaİ'ın, 4250 sa
yılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnihisarı Kanununun 19
ncu madidesiinin değiştirilmesi halkkinda kanun teklifi
(2/599) (Plan Komisyonuna)
2. — Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ ile 3 ar
kadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
213 ncu. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/60Q) (Plan Komisyonuna)
3. — Ktrklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve yargı
lama usulleri hakkında kanun teklift (2/601) (Ana
yasa, Millî Savunma ve Adalet 'komisyonlarına)
Raporlar
4. —Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 35 arkadaşının un ve ekmek kanunu teklifi ve
İçtüzüğün 38 nd maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi :
27 . 4 , 1976) (GÜNDEME)
5. — 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğ
retim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/3,22; C Senatosu : 1/420) (M.
Meülıisi S. Sayısı : 298; C .Senatosu S. Sayısı : 575)
(Dağıtma Tarihi : 29 . 4 .1976) (GÜNDEME)
,6. — Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri ve
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/3,23; C. Senatosu : 1/421)
(M. Meclisi S. Sayısı : 299; C. Senaıtosu S. Sayısı :
576) (Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
7. — İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyele
ri ve öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve

Bütçe Karma Komiisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu, ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları
tezkereleri (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 1/422)
(M. Meclisi S. Sayısı : 30Q; C. Senatosu S. Sayısı :
577) (Dağıitma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
$. — Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 1/423) (M.
Meclisli S. Sayısı : ,301; C. Senatosu S. Sayısı : 578)
{Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1,976) (GÜNDEME)
9. — Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komiisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/326); C. Senatosu: 1/424)
(M. Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sayısı :
579) (Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
10. — Inöniü Üniversitesıi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri
(M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/425) (M. Meclisli
S. Sayısı : 303; C .Senatosu S. Sayısı : 58q) (Da
ğıtma Tarihi.: 29 .4 . 1976) (GÜNDEME)
11. — 27 . 11 . 1973 tarih ve 1787 sayılı Kanuna
ek Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim
yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanları tezkereleri
(M. M'eellisİ : 1/328; C. Senatosu : 1/426) (M. Mecli
si S. Sayısı : 304; C. Senatosu S. Sayısı : 581) (Dağıt
ma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
12. — Atatürk Üniversitesıi öğretim üyeleri ve öğ
retim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe
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Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/427)
(M. Meclisli S. Sayısı : 305; C. Senatosu S. Sayısı :
582) (Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
13. — Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üye
leri ve öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporunla dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baskanlıklan tezkereleri (M. MeclM : 1/330; C. Senatosu :
1/428) (M. Meclisi S. Sayısı : 306) (C. Senatosu S.
Sayısı : 583) (Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜN
DEME)
14. — Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclsi : 1/331; C. Senatosu : 1/429)
(M. Meclisi S. Sayısı : 307; C. Senatosu S. Sayısı :
585) (Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
15. — Diyarbakır Üniversitesi öğretim üyeleri ve
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclsi : 1/332; C. Senatosu : 1/431) (M.
Meclisi S. Sayjsı : 308; C. Senatosu S. Sayısı : 586)
(Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
16. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıikkrı tezkereleri (M. Meclisi : 1/333; C.
Senatosu : 1/430) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Se
natosu S. Sayısı : 584) (Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976)
(GÜNDEME)
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17. — • Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri ve
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları
teskereleri (M .Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 1/432)
(M. Mecliisi S. Sayısı : 310; C. Senatosu S. Sayısı :
587) (Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
\ 18. — Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/435)
(M. Meclisi S. Sayısı : 311; C. Senatosu S. Sayısı :
59Q) (Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
19. — İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro kamu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/3.57; C. Se
natosu : 1/434) (M. Meclisi S .Sayısı : 312; C. Sena
tosu S. Sayısı : "589) (Dağıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976)
(GÜNDEME)
20. — Bursa Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri
(M. Meclisi : 1/415; C. Senatosu : 1/436) (M. Mec-,
lisi S. Sayısı : 313; C. Senatosu S. Sayısı : 591) (Da
ğıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
21. — Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri
(M .Meclisi : 1/420; C. Senatosu : 1/419) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 574) (Da
ğıtma Tarihi : 29 . 4 . 1976) (GÜNDEME)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi
DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Halil Karaath (Bursa)
'BAŞKAN — Millet Meclisinin 95 nci Birleşimini

açıyorum,

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya- I
(Yoklama yapıldı),
pacağız, salonda hazır bulunan sayın üyelerin «'buraBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yaptığımız
da»t demek suretiyle yoklamaya katılmalarını rica
yoklama sonucunda salonda görüşmeler için gerekli
ediyorum,,
I çoğunluğun bulunduğu anlaşılmıştır.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM D IŞI

1. — Tokat Milletvekili İsmail Hakkı Birler'in,
Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan atama işle
minde hükümetin tutumu hakkında gündem dışı ko
nuşması.
BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin gündem dışı söz
istekleri var.
Tokat milletvekili sayın ismail Hakkı Birler, Hava
Kuvvetleri Komutanlığına yapılan atama işleminde
Hükümetin tutumu üzerinde gündem dışı söz istedi
niz. Süreniz beş dakikadır efendim.
•Buyurun sayın Birler.
ÎSMAİL HAKKI BlRLER (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;
Devlet hayatında ordunun özel bir yeri vardır.
Bu özelliği nedeni ile de ordu kendine özgü bir yapı
ya ve geleneklere sahiptir. Hükümetler bu geleneklere
ters düşen bir tutuma girmemeğe, aksine orduyu her
türlü siyasal ve kişisel çekişmelerin dışında tutmağa
özen gösterirler.
Cephe Hükümeti ve onun başı, Devleti parselle
me, kısım kısım ele geçirme çabalarını her kesimde
sürdürürken hiç değilse orduya el atmayacağı, atama
yacağı, buna cüret edemeyeceği kaanati bazı çevrele
rin teselli kaynağı oluyordu. Devletin bütün kesim
lerinde sürdürülen tırmanmayı görmezlikten gelme,
hatta bir ölçüde hoş görme, tabiî sayma eğiliminde
olanlar bile bu tırmanmanın orduya da bulaştırılacak
gına ihtimal vermiyorlardı. Fakat özellikle Hava
Kuvvetleri Komutanlığına yapılan atama ile ilgili iş-

KONUŞMALAR
lemler, resmî ağızlardan yapılan beyanlar göstermiş
tir ki, bu Hükümet ve O'nun Başı, küçük siyasal he
saplar ve çıkarlar uğruna ordunun yerleşmiş gelenek
lerine ters düşen bir tutuma girmiştir. Hava Kuvvet
leri Komutanlığı tam 50 gün boş tutulmuş, vekil ola
rak atanan bir komutanın idaresine bırakılmıştır. Ku
ruluşundan bu yana ilk defa bir Millî Güvenlik Ku
rulu toplantısına kuvvet komutanları katılmamıştır,
katılamamıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir»
«Genelkurmay Başkanı» imzasıyle yaptığı bir öneriyi
40 gün sonra geri almak zorunda bırakılmıştır.
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Yine ilk defa, Hava Kuvvetlerinde iki orgeneral
varken bir korgeneral kuvvet komutanlığına atanmış
tır. Bu Hükümete ve O'nun Başına göre, bütün bu
olanlar orduda huzursuzluk doğurmaz, orduyu siya
sal tartışmaların içine itmez, sürtüşmelere sebep ol
maz; ama yine bu Hükümet Başkanına göre, bu ger
çekleri söylemek, yanlış yoldan döndürmek için uya
rıda bulunmak orduyu siyasete karıştırmaktır, orduya
dil uzatmaktır.
Sayın milletvekilleri, bir hususu tam bir açıklık ve
kesinlikle Yüce Meclisin huzurunda ifade etmek isti
yorum. Cumhuriyet Halk Partisi Hava Kuvvetleri
Komutanlığına kimin atanacağıyle ilgili değildir, hiç
kimse ile özel ilişkisi yoktur, olmamıştır. Evvelce
atanması önerilen sayın orgenerali de, şimdi atanan
sayın Korgenerali de Türk Ordusunun şerefli, yete
nekli iki üyesi olarak görür ve saygı duyar. Cum-
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huriyet Halk Partisi, komutanın nasıl atanacağıyle il
gilidir, nasıl atanması gerektiğiyle ilgilidir.
Cumhuriyet Halk Partisi kanunlarda
gösterile
nin aksine, hele hele yerleşmiş gelenekleri ve Ordu
nun hiyerarşik düzenini altüst edecek biçimde ya
umursamazlık, vurdumduymazlık sonucu, yahut da
daha vahimi yeni bir tırmanma örneği ve güç göste
risi olarak sergilenen uygulamaya karşıdır. Kuvvet
Komutanı, Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî
Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzası
ve
Cumhurbaşkanının onayıyla atanır; kanun bu. Elbet
te ki bütün bu yetkililerin takdir hakları da vardır,
bunu da inkâr eden yok; ama değerli arkadaşlarım,
bir kuvvet komutanlığına, üstelik gürültülü bir is
tifayla boşalmış bir komutanlığa atama yapılırken,
bütün bu yetkililerin takdirlerini tek başlarına
ve
birbirlerinden habersiz olarak kullanacaklarını düşü
nebilir misiniz? Devlet hayatında bu kadar üst se
viyede böylesine kopukluk olur mu? Genelkurmay
Başkanı, Başbakan ve Millî Savunma Bakanı ile.hat
ta ve mutlaka Cumhurbaşkanı ile görüşüp mutaba
kat sağlamadan teklif yapar mı? Millî Savunma Ba
kanı en azından Başbakanıyle görşümeden bu teklifi
imzalayıp Başbakanlığa gönderir mi? Bunlar müm
kün mü? Mümkün olmamak gerekir; fakat eğer böy
le olmuşsa yetkililer arasında son derece sakıncalı
bir kopukluk var demektir. Savunmadan Meclislere
karşı ben sorumluyum diyen Başbakan, şu sorulara
cevap vermek zorundadır :
Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanı
Orgeneral Özaydınh'yla ilgili teklif ve inhayı yap
madan önce kendisiyle istişare etmişler midir? İsti
şare edilmişse mutabakata varılmış mıdır?. Varılan
mutabakat sonucu teklif ve inha yapılmışsa, kararna
me neden imzalanarak Cumhurbaşkanlığına gönderil
memiştir? Bir mutabakata varılmamış veya mutaba
kat dışı bir isim olarak, size rağmen, Orgeneral Özaydınlı teklif ve inha edilmişse geri çevirmek için
tam 40 gün beklemenizin yahut Genelkurmay Baş
kanının teklifini geri almak için 40 gün beklemesi
nin sebebi nedir? Böyle bir istişare yapılmamışsa bu
kopukluğun sebebi nedir? Benzer olaylarda yeni sür
tüşmelere meydan verilmemesi için nasıl bir çözüm
öngörmektesiniz? Korgeneral Engin'in Komutan ola
rak atanmasında Genelkurmay Başkanı, Millî Savun
ma Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile mutabakat halin
de idiyseniz, öyle olduğunuz anlaşıldı, bu tamayt 5
Martta niçin gerçekleştirmediniz? O zaman bir engel
mi vardı, neydi, nasıl izade ettiniz?
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Cumhurbaşkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığına
atanan Orgeneral Ersun'ım kararnamesini uzun sü
re niçin imzalamadı? Neyi bekledi? Cumhurbaşka
nı tarafınızdan imzalanıp onay için gönderilmiş bir
kararname bile bulunmadığı halde Orgeneral Özaydınlı'yı, hem de kalabalık içinde niçin, nasıl kutladı?
Ordu iktidarların değil, Devletin milletin ordu
sudur. İktidarlar kendilerine has ordu kurma heve
sine kapılırlarsa, bundan yalnız kendileri zarar gör
mez; ordu zarar görür, devlet zarar görür, millet za
rar görür. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
Türk Ordusunun yerleşmiş gelenekleriyle onaya
rak, güç gösterisi yapma hevesinde olanlar bilmeli
dirler ki, bu yol ne kendilerini, ne de ülkeyi aydınlı
ğa götüren yol değildir. Bu yolun sonu karanlıktır,
uçurumdur.
Bu Hükümet ve onun Başı, sonu karanlık ve uçu
rum olan bir yolun yolculuğundan dönülmez nokta
ya gelinmeden vazgeçmelidirler.
Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler.
2. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın, Avru
pa'deki işçilerin sorunlarına dair gündem dışı konuş
ması ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum'un cevabı
BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Hüseyin
Abbas, Avrupa'daki işçilerin sorunlarıyle ilgili ola
rak, gündem dışı söz istediniz.
Buyurun efendim, süreniz 5 dakika.
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın
Başkan,
muhterem arkadaşlarım; dışarda çalışan işçilerimi
zin bugüne kadar çözülemeyen meseleleriyle ilgili
görüşlerimi kısaca arz etmek için söz almış bulunu
yorum.
Değerli arkadaşlarım, Avrupa'nın muhtelif mem
leketlerinde çalışan işçilerimizin bugüne kadar birçok
sosyal problemleri halledilememiştir. Öncelikle çalış
tıkları memleketin işçileriyle müsavi haklara sahip
değildir. Bu Türkiye'nin Ortak Pazar
ülkeleriyle
halletmesi lâzım gelen bir anameseledir.
ikincisi de; yurda döndükten sonra, gerek oraya
gitmeden sigortalı olanlar ve gerekse sigortasız gi
denlerin geri dönüşlerinde sigorta işlemlerinin Türki
ye'deki sigortalarıyle birleştirilmek suretiyle, -devam
etme meselelerini içtenlikle istemektedirler ve bu
günkü durumda işçilerimiz devamlı bu mevzu üze
rinde Yüce Parlamentodan çözüm beklemektedirler.
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Değerli arkadaşlarım, işçilerimizin kazandıkları
dövizlerin son zamanlarda azaldığını görmekteyiz.
Bunun da sebebi; maalesef, vatandaşın şikâyetine gö
re, bankalara gittikleri zaman resmî banka mensupla
rı dahi dövizi bozmak yerine, «Filan arkadaş daha
fazlaya almakta, ona bozdur» demek suretiyle, va
tandaşın dövizini gayri meşru yoldan, döviz kaçak
çılığına sebep olacak kişilere aktarmaya çalışmakta
dırlar. Bu yüzden vatandaşlar dövizlerini getireme
mektedirler. Ayrıca dışarıya döviz satın almak için
gidenler vardır. Bugün resmî kurdan 675 kuruş olan
Doyçe Markın 7,5 - 8 liraya alındığı, bu yüzden iş
çilerin dövizlerini tamamen onlara
bozdurdukları
bir vakıadır.
Buna Devletin bir çare bulması lâzımdır. Ayrı
ca, bunun için çeşitli tedbirler düşünülebilir. Resmî
kurlardan döviz almayanların yurt dışından nasıl
ithal yaptıkları da kontrol edilirse, her iki tarafın dö
viz kaçakçılığı yapması önlenmiş olur.
Değerli arkadaşlarım, eğitim - öğretim meselesi
de bir faciadır. Bir defa yeterince öğretmen yoktur.
çocuklarımız orada yabancı okullarda Öncelikle oku
dukları için, o ders bittikten sonra Türkçe, tarih, coğ
rafya okumaya mecbur olmaktalar. Bunun için yor
gun düşmekteler, pedagojik bakımdan verimli ol
mamaktadır ve her öğretmene 300 - 400 öğrencinin
düştüğü maalesef tespit edilmiştir.
Yine, öğrencilerin birçoğu öğretmensizlik yü
zünden tamamen yabancı lisanla tedrisat yapmakta,
Türkçeyi, tarihini, coğrafyasını uzaktan
yakından
bilmemekte, anneleri ile babaları ile dahi Türkçe ko
nuşamayacak duruma gelmişlerdir.
Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerimiz de az ol
duğu için ve müddetlerinin iki sene olmasından do
layı ancak lisan öğrenip, yabancı dille konuşan bu
çocuklara Türkçeyi öğretebilmeleri için kendilerinin
orada en az bir sene acemilik çektikleri, bir sene fay
dalı oldukları, ikinci senenin sonunda yurda dönmek
mecburiyetinde olduklarından zamanları yetmemekte,
tam verimli olacakları zaman öğretmen geri çağrıl
maktadır.
'Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakanlığı gönderece
ği öğretmenleri en az beş sene orada kalmak üzere
gönderirse çocuklara daha faydalı olur.
Yine öğretmenlerin bir kısmı resmen gönderilmiş
kişiler, bir kısmı da, Almanya'daki eyaletlerin uygu
lamaları değişik olduğu için işçi olarak giden ve Mil
lî Eğitim Bakanlığının tasvibinden geçmeyen kişiler
dir ve bunlar tarafından eğitim
yaptırılmaktadır.
Bunlardan da çeşitli mahzurlar doğmaktadır.
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Değerli arkadaşlarım» Millî Eğitim Bakanlığı ço
cuklarımıza (...)
BAŞKAN — Sayın. Abbas, lütfen toparlayın efen
dim.
HÜSEYİN ABBAS
(Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkanım.
... Sahip çıkmadığı için vatandaşlarımız yabancı
kültür istilâsı altında, misyonerlerin propagandası al
tında, yahova şahitlerinin Türkçe bastırdığı kitapları
yurtlara, (heim) haymlara kadar sokmakta ve vatan
daş üzerinde kesif bir faaliyet yapmaktadırlar.
Belçika, resmen İslâm Dinini tanımış, din görev
lisi gönderildiği takdirde maaşını onlar verecek, bi
zimkilerin. Sadece öğretmen göndermesi lâzım. Bugüne
kadar bunu dahi yapmamışlardır. Bütün Hollanda,
Belçika, Almanya vilâyetlerindeki din görevlisi sayısı
çok azdır, kifayet etmemektedir. Vatandaşlarımızın
kendi bulundukları yerlerde açmış oldukları mescit
lerde resmî din görevlisi imamlık vazifesi yapacak,
irşat vazifesi yapacak kimse yoktur. Din görevlisi ola
rak Diyanetin ve Çalışma Bakanlığının gönderdiği
kişiler de ancak çalışma ateşeliklerinin emrinde, onun
verdiği vazifeleri yapabilmekte, vatandaşın hizmeti
ne yetişememekte, bu yüzden ölen vatandaşlar maale
sef
BAŞKAN — Sayın Abbas, bitirin lütfen.
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Toparlıyorum
Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Toparlamak değil, bitirin efendim.
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Ölen vatandaş
lar Hıristiyan usulüne göre gömülmektedirler.
Ayrıca, kadınlarımız için hiç bir yardımcı yok.
Kadınların da, din, eğitim, ahlâkî yönlerini temine
matuf bayan din görevlisi de gönderilirse, buradaki
kadınlarımız da bugünkü içine düşmüş oldukları
durumlardan kurtarılmış olurlar.
Değerli arkadaşlarım, işçilerimizin her yönü ile..
BAŞKAN — Sayın Abbas, yeni bir konuya geç
meyelim lütfen, rica ediyorum.
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Toparlıyorum
Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Süreniz fazla geçti.
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Beş dakika
içerisinde hülâsası mümkün olmayan pek çok prob
lemlerini halletmek üzere işçilerimiz, Meclislerimiz
den birtakım haklarının elde edilmesini beklemekte
dirler. Bu konunun üzerine eğilinirse, hakikaten yal
nız dövizlerini beklediğimiz bu işçilerin aslında dö-

— 151 —

M. Meclisi

B : 95

vizinden daha çok kendileri bu memlekete yarın lü
zumlu olan kardeşlerimizin..
BAŞKAN — Sayın Abbas, sözünüzü kesmek zo
runda bırakmayın beni, rica ediyorum.
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — ... Düşmüş ol
dukları buhrandan kurtarmış oluruz.
Teşekkür ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbas.
.SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum.
'BAŞKAN — Cevap vermek üzere buyurun efen
dim,
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Sayın Abbas'ın, yurt dışındaki işçilerimizin so
runları ile ilgili olarak burada dile getirmiş olduğu
hususlardan bilhassa sosyal güvenlikle ilgili olan kıssımlarına arzı cevap etmek için huzurunuza gelmiş
b ulunuyorum.
Yurt dışında çalışan işçilerimizin
çalıştıkları
memleketlerdeki, o memleket yurttaşları ile aynı
haklara sahip olmaları hususunda Hükümetlerimiz
gereken çabayı gösteregelmiş bulunmaktadırlar. Bu
maksatla o memleketlerle sosyal güvenlik anlaşmaları
imzalanmıştır. Sosyal güvenlik anlaşmalarının hede
fi, işçilerimize çalıştıkları memleketlerdeki, o mem
leketlerin kendi vatandaşları ile hiç olmazsa sosyal
güvenlik' sahalarında aynı hakların tanınmasına ma
tuf bulunmaktadır; Almanya, Fransa, Belçika, Hol
landa, Avusturya, İsviçre, ingiltere, Libya ve Kıb
rıs'la yaptığımız sosyal güvenlik anlaşmalarının esa
sı, gayesi budur.
Yurt dışındaki işçilerimizin diğer sorunları ile
de bugünkü iktidar yak inen ilgilenmiş, askerlik so
runu hususu dün kabul buyurmuş olduğunuz kanun
la halledilmiş; 30 yaşına kadar yurt dışındaki işçile
rimizin askerliği tescil edilmiştir.
Gümrüklere geldikleri zaman ikinci sınıf muame
le görmemeleri ve bazı haklardan istifadelerini ön
gören tasarı da gene iki gün evvel Yüce Mecliste oy
larınızla kabul edilmiş bulunmaktadır.
Pasaport harçları konusu ve beş yıla kadar pasaportlarahın verilmesi hususu keza oylarınızla kabul
edilmiş bulunmaktadır. ,
Yurt dışındaki işçilerimizin orada eğitime tâbi
olan çocuklarının aldıkları belgelerin burada mua
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deletini sağlayan kanun tasarısı da Meclislerinizde
bulunmaktadır.
Yurt dışında çalışan işçilerimizin, yurt içindeki
işçilerimizle eşit bazı haklara - bilhassa emeklilik
konusunda - sahip olabilmelerini sağlayacak kanun
tasarısı Yüce Meclise takdim edilmiş bulunmakta
dır. Bu tasarıya göre; yurt dışında çalışan işçilerimiz
oradaki çalışma müddetleriyle, yurt içinde çalıştıkla
rı müddetler birleştirilmek suretiyle kendilerine tıp
kı yurt içinde çalışan işçilerimizde olduğu gibi, 55
yaşına geldikleri zaman veya 506 sayılı Kanun gere
ğince emeklilik hakkını kazandıkları zaman, hizmet
lerinin tamamı üzerinden emeklilik maaşı bağlan
masını öngörmektedir bu tasarı.
Bu tasarının diğer bir maddesi; yurt dışında ça
lışan işçilerimize de, yurt içinde çalışan işçilerimiz
gibi sigortasız olarak çalıştıkları müddetin 10 yılını
borçlanma imkânı veren diğer bir hükmü de ihtiva
etmektedir.
Sayın Başkan, Sayın Abbas'ın burada dile getir
miş olduğu usullerden sosyal güvenlikle ilgili olan
ları ben bu suretle arzı cevap etmiş bulunuyorum.
Yurt dışındaki işçilerimizin gönderecekleri veya gön
dermekte oldukları dövizlerin artışıyle ilgili tedbirle
ri Sayın Maliye Bakanı almaktadır, herhalde kendile
ri cevap verecektir. Eğitim ve öğretim konusundaki
sorunlarıyla da Millî Eğitim Bakanı arkadaşım ilgi
lenmektedir, her halde kendisi cevap verecektir.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
3. — Kayseri Milletvekili Mehmet
Yücelerin,
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında usul dışı
yapılan atamalara dair gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığında usul dışı yapılan atamalarla ilgili olarak
Sayın Yüceler, söz istediniz, buyurun efendim.
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri;
Halkının büyük çoğunluğu kırsal alanda yaşa
dığı ve ulusal ekonomisi içinde tarımın büyük pay al
dığı yurdumuzda, tarım politikasının saptanması ve
yürütülmesi görevi Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına verilmiştir. Bu nedenle, anılan Bakanlığa
hızla artan nüfusumuzun düzenli ve yeterli bir şe
kilde beslenmesi ve kalkınma için gerekli sermaye bi
rikiminin sağlanması gibi sosyal ve ekonomik yönler
den çok "önemli görevler düşmesine rağmen, bugün
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu ağır gö
revini yerine getirmek ve bir yığın tarımsal sorunla-
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rın çözümü için çaba göstermek yerine, geniş çapta
ve sürekli olarak başta teknik elemanlar olmak üze
re her seviyedeki personelini ya görevinden almakta
veya görev yerlerini değiştirmektedir.
Milİî Cephe Hükümeti kurulalı beri her bakan
lıkta personel, partizan nedenlerle huzursuz edilmek
tedir. Ancak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığında Cumhuriyet tarihimizin hiç bir döneminde
görülmedik bir şekilde özellikle teknik personel üze
rindeki partizanca atama ve nakiller yüzünden mey
dana gelen huzursuzluk her bakanlığın üsündedir.
Bizim yaptığımız tespitlere göre % 55 oranla or
man yüksek mühendisleri birinci sırada; % 50 oran
la ziraat yüksek mühendisleri ikinci sıradadır.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında gö
revli üç ziraat yüksek mühendisinden ikisij ya göre
vinden alınmış, veya görev yerleri değiştirilmiştir.
Millî Cephe Hükümetinin görev alışından bu
yana, Tarım Bakanlığındaki yapılan normal veya
partizanca nakillerin adedinin bir hayli kabarık ol
duğunu, bizzat Tarım Bakanının kendisi tarafından
bir sözlü soruya vermiş olduğu yazılı cevaptan öğre
niyoruz.
Yurdumuzda 1975 yılı sonu itibariyle, ziraat yük
sek mühendislerinin sayısı 8 365 adet olduğu ve bu
nun da ortalama % 65'inin Tarım Bakanlığında gö
revli bulunduğu dikkate alınınca, yapılan nakillerin
ağırlığı kendiliğinden meydana çıkar.
Bu ölçüsüz ve hesapsız bir nakildir. Bu uygula
mada personelin yeteneği, kazanılmış hakları, uzman
lık dalları, sağlık durumları gibi geçerli nedenler as
la dikkate alınmamıştır. Bu uygulamada yasa, yönet
melik ve tüzükler rafa kaldırılmış ve Danıştay karar
ları hiçe sayılmıştır.
Bu uygulamada yeteneksiz ve niteliksiz bazı ele
manlara değer ve unvan verilmiştir. Bu uygulamada
ihtisasa göre işbölümü yerine, adama iş eylemi sür
dürülmüştür. Bu uygulamada belli bir kadronun
oluşturulmasına çalışılmaktadır.
Değerli milletvekilleri, bu uygulamada bir hu
susu daha özellikle belirtmek istiyorum. Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı, Ziraat
Mühendisleri
Odasının 22 nci Genel Kuruluna seçilen delegasyon
listesinde adları bulunan ve Bakanlığında görevli
olan ziraat yüksek mühendislerini sırayla hiç bir ge
rekçe göstermeden başka illere nakletmeye başlamış
tır.
Bu nakiller yoluyie meslektaşlarımızın üzerinde
sürdürülen baskılar bununla da durmamış, daha ile
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ri giderek meslek kuruluşlarına kadar uzanmıştır.
Demokratik düzenle idare edilen memleketlerde mes
lek örgütleri, demokrasinin ve kalkınmanın vaz ge
çilmez unsurlarıdır.
Meslek örgütleri bir yandan üyelerinin hak, yetki,
görev ve yetenekleri üzerinde etkili olmakta: diğer
yandan da ülke ekonomisine, teknolojisine, bilimi
ne, öğrenimine ve sosyal yaşantısına katkıda bulunmatadır.
Bu nitelikleriyle de meslek örgütleri; demokratik
hayatın, meslekî gelişme ve dayanışmanın temel ku
ruluşlarıdır. Ülkemizde bu kuruluşlar Anayasamı
zın 122 nci maddesiyle teminat altına alınmışlardır.
Anayasamızın 122 nci maddesi şöyledir: «Kamu
kurumu ve niteliğindeki meslek kuruluşları kanunla
meydana getirilir ve organları kendileri tarafından
ve kendi üyeleri arasından seçilir. İdare, seçilmiş or
ganları bir yargı merciî kararma dayanmaksızın ge
çici veya sürekli olarak görevinden uzaklaştırılamaz.
Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve iş
leyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.»
Bahsettiğim meslekî kuruluşlar kamu kurumu
niteliğindedir. Kanunla kurulmuşlardır,
organları
kendi üyeleri arasından seçilmişlerdir, Anayasayla da
haklan teminat altına alınmıştır.
Ziraat Mühendisleri Odası da, 7303 sayılı Ya
sayla değişik 6235 sayılı Yasayla kurulan bir kamu
kurumu niteliğinde kuruluş olmasına rağmen; 1976
Şubat ayı içinde yapılan Oda genel kurul toplantı
sında Oda yönetim kuruluna seçilen 7 üyeden baş
kan dahil 4 üyesi, Ankara'daki görevlerinden alına
rak; Oda Başkanı Orhan Akbulut Adana'ya, Baş
kan Yardımcısı Celil Aygül Çanakkale'ye, Sayman
Üye Kâmil Tekin Diyarbakır'a ve Üye Ersöz Sayın'
da İsparta iline Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı ve Köy İşleri Bakanlığınca nakledilmişlerdir.
BAŞKAN — Sayın Yüceler lütfen
toparlayın
efendim.
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Hay hay
efendim.
Bir evvelki dönemde de yani 1975 yılında da 7
teknik elemandan oluşan yönetim kurulunun dört
üyesi, yine taşraya nakledilmişlerdi. Bu nakiller hissî ve politik maksatlarla yapılmış bir nakil olmakla
beraber, aynı zamanda Anayasamızın yukarıda açık:
ladığım 122 nci maddesine de aykırı bir nakildir.
Açıkça Anayasa ihlal edilmiş bulunmaktadır. Ge
rek yurt içinde gerek yurt dışında, tonlarca para har
camak suretiyle yetiştirilmiş bulunan teknik eleman-
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ların birer birer harcanması yüzünden, Bakanlık' hi
yerarşisinde denge ve düzen bozulmuş, huzursuz
luk son haddine ulaşmış, çalışmalar felce uğramış
tır. İdaresi bu derece laçka olan ve pek çok sorunu
çözüm bekleyen bir Bakanlığın çalışmaları Başarıya
ulaştırmak şöyle dursun, daha da sıkıntılı ve güç du
ruma sokulmuştur.
BAŞKAN — Sayın Yüceler, iki sayfanız var gibi
görünüyorsunuz.
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Tamamlı
yorum efendim.
Son olarak, bir meslektaşımın vaktiyle Tarım
bakanlarından birisine yazdığı açık mektuptan bir
görüşünü açıklayacak,x sonra da bu uygulamalarla il
gili kanaatimi bir cümle ile ifade edecek, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığımızdan da bir istir
hamla sözlerimi bitireceğim.
Meslektaşımın görüşü şöyle: Sayın Bakan, Ziraat
yüksek mühendisleri topluluğuna karşı olan bu tutar
sız davranışınızın nedenlerini anlamak güçtür. Otur
duğunuz koltuktan gelip geçen tarım bakanlarından
bazıları da aynı tutumu izlemiş oldukları halde, za
manı geldiğinde onları en çok savunan yine bu mes
lek topluluğu olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi,
bundan sonra da dilediğinizi yapınız, fakat şunu
unutmayınız; ki; başınız sıkıldığında, bu meslek top
luluğunun kin tutmaz sıcak yüreği her zaman size
açık olacaktır.
Değerli milletvekilleri, bütün bu uygulamaların
ülke çıkarları açısından sakıncalı olduğunu ifade et
mek istiyorum. Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanından da, hiç olmazsa, yasa, yönetmelik ve tü
zük dışı nakillerin durdurulmasinı diliyor, Yüce Mec
lisin değerli üyelerine de saygılar sunuyorum. (C. H.
P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüceler.
4. — Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin, gündem
dışı konuşma yapan Tokat Milletvekili İsmail Hak
kı Birlere cevabı.
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ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT
MENTEŞE
(Aydın) •-— Cevap İçin söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclistin değerli üye
leri;
Biraz evvel Cuırrthuniyet Halk Partisi Tokat Mil
letvekili Sayın İsmail Hakkı Birler, Kuvvet Kumandanlıklarına yapılan atamalar halkında gündem dışı
konuşma yaptılar. Bu konuşma bugüne kadar yapı
lan konuşmaların lilM olmamıştır. Kuvvet Komutan
lığı atamasından evvel de, Cumhuriyet Halk Parti
sinin değerli üyeleri, ydtikili üyeleri bu konuda fikir
beyan etmişlerdir.
Evvelâ şunu ifade edelim ki, Kuvvet Kumandan
lığına kimin tayin edileceği muhalefetin görevi değil
dir. Bu zamana kadar da yapılmış birçok tayinler
karşısında muhalefetler konuyu (böylesine polemiğe
ive tartışmaya sürüıklememıişlerdir. Ordu ile lilgiii ta
yinlerin siyasî tartışmalara konu yapılması doğru
değildir. Bu bir tahrikçilik olur kanaatindeyiz, Cum
huriyet Halk Partici .sözcüleri Kuvvet Komutanını
tayin etmeyeceklerdir. Bu, Hükümetlin yetkisi dahilin
de bir iştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan
tayin, Anayasanın yüklediği sorumluluğun gereğine
uyutarak, kanunların verdiği yetki çerçevesi içinde
yapılmış bulunmaktadır, ©ir değerli komutanıımız
Hava Kuvvetleri Kumandanlığına tayin edilmişlerdir.
İki değerli orgeneralimiz de Yüksek Şûra'da görev
afa etmektedirler. Keyfiyeti saygılar imla arz ederim.
(A. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Değerli arkadaşlarım gündeme geçiyoruz.
Gündemimize göre, kanun tasarı ve tekliflerinin
görüşmelerine 'başlıyoruz.

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa
1425 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı maddenin de
ğiştirilmesine, bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici Madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Senatosu. Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın,
Konya Milletvekili Şener Battalın, Gaziantep Millet
vekili Orhan Tokuzun, Kocaeli Milletvekili Sedat

A kay ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Rize Mil
letvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, İçel
Milletvekili Süleyman Şimşek ve 28 arkadaşının, Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan ile C. Senatosu
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil Tuncun ve
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 arkadşının,
aynı kanunu değiştiren kanun teklifleri ve Plan Ko-
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misyonu raporu (1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 2/230,
2/251, 2/266, 2/361, 2/384,
2/387, 2/432, 2/446,
2/461, 2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı :
279)
BAŞKAN — Günd emimizin 1 noi sırasında yer
alan 279 S. Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
değiştirilmesine dair 'kanun tasarısı yürürlük madde
lerine kadar görüşülmüş; ancak bazı maddeleri öner
gelerle ıbıirlükıte İçtüzüğün 89 ncu maddesine
göre
Komdsyonca geri alınmıştı. Plan Komisyonu henüz
t>u tasarıyı görüşüp 'Başkanlığımıza sunmadığı için
'bu ıkonudaiki görüşmeleri gelecek celselere bırakıyo
rum.
2. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri
ve Plan komisyonları raporları. (I/39, 2/103) (S. Sa
yısı : 181)
BAŞKAN — Geçen birleşimde görüşmeleri ta
mamlanamayan gündemin 4 ncü sırasındaki 181 S.
Sayılı 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısının görüşme
lerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Konuya ilişkin Komisyon?.. Yok.
Hükümeti bir defa aramıştık.
Komisyon olmadığı için bu konudaki görüşmele
ri de erteliyorum.
3. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, 1146 ve
1610 sayılı kanunlarla edğişt irilen 1319 sayılı Emlâk
Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sayısı :
170) (1)
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BAŞKAN Geçen birleşimde görüşmeleri tamamla
namayan gündemin 3 ncü sırasındaki 170 S. Sayılı
1146 ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin görüşmelerine
kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hükümet?.. Bu konuya ilişkin hükümet temsilci
si yok. Bir defa aramıştık.
Komisyonu, şu nedenle aramıyoruz : Bu teklif, İç
tüzüğün 38 nci maddesine göre gündeme alınmıştı.
Bunun için Komisyonu aramamıza gerek yok.
Değerli arkadaşlarım, tümü üzerindeki...
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, bu hususta geçen müzakereler İçtüzüğe aykırı
olduğundan, tutumunuz hakkında söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Atagün?
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Şe
ner Battal arkadaşımızın teklifi, 45 günlük süreyi
doldurmasına ve İçtüzüğün 38 nci maddesine rağ
men, Mecliste, bu kanun teklifinin komisyonsuz mü
zakeresinin İçtüzüğe aykırı olması ve - önceki tatbi
katlardan da biliyorum - bunların da bir kökü emsal
teşkil etmemesi yönünden söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Atagün, biliyorsunuz, İçtüzü
ğümüze göre, müzakereye esas tuttuğumuz
metin,
esas komisyonun metnidir.
Bildiğiniz gibi, içtüzüğün 38 nci maddesine göre,
teklifin doğrudan doğruya gündeme alınmış olması,
bu konuda esas komisyonun herhangi bir metin ge
tirmemiş olmasından gelmektedir. Başkanlığımız bu
nun için esas komisyonu aramamıştır ve bu şekilde
uygulama yapılmaktadır. »
Zatı âlinizi tatmin etmemişsem, usul hakkında si
ze söz vereceğim.

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri;
Geçen birleşimde, Konya Milletvekili Şener Bat•tal'ın, 1146 ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen, 1319
sayılı Emlâk Vergisi Kanununa geçici bir madde ek
BAŞKAN — Usul hakkında müzakere açıyorum.
lenmesi hakkında kanun teklifi, esas komisyonda 45
Buyurun Atagün.
günden fazla bir süredir beklediği için, İçtüzüğün 38
nci maddesi gereğince Yüce Heyetiniz tarafından tek
(1) 170 S. Sayılı basmayazı 27 . 4 . 1976 tarihli j lif oylanmış ve Genel Kurulda görüşülmesi kabul
edilmiş; fakat bundan sonra yapılan muamelede esas
93 ncü Birleşim, tutanağına eklidir.

1. — İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca doğrudan
doğruya gündeme alınan tasarı ve tekliflerin, komis
yonun Genel Kurulda hazır bulunmadığı halde görü
şülüp görüşülemeyeceği hakkında.
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komisyon aranmamış, esas komisyon aranmaksızın, ı da komisyonun bulunmaması halinde, yine müzakeresi yapılmaması gereken, gündemde bulunan bir tek
Hükümetin bulunmasıyla kanunun müzakeresine ge
lif veya tasarının görüşülmesine ait bir sarih hüküm
çilmiştir.
bulunması gerekir.
Bunu arz ettikten sonra, «Niçin İçtüzüğe aykırı
dır?»! hususunda, sabrınızı tüketmezsem, 38 nci mad
* Şimdi, bunun sonucu olarak 88 nci maddenin 3
denin hükmünü okuyarak, esas komisyonun burada
ncü fıkrasını size okumak isterim. 88 nci maddenin
buunmamasına matuf bir hüküm getirmediğine, ken
«Değişiklik önergeleri» başlığı altında, 1 nci ve 2 nci
disine havale edilmiş bulunan teklif veyahut tasarı
fıkralar bizi pek ilgilendirmez ama, hadisemizde, bu
ların, sırasına göre, 45 gün içerisinde hükme bağla
meselede 3 ncü fıkra yanlış bir tatbikat yaptığımızı
ması gerektiğine dair İçtüzüğe madde eklendiğini ifa
öne koymaktadır. Şimdi 3 ncü fıkrayı aynen okuyo
de ettikten sonra, İçtüzüğün 38 nci maddesini aynen
rum : «Değişiklik önergeleri, önce veriliş, sonra ay
okuyorum : «İnceleni süresi. Madde 38. — (Dikkati
kırılık sırasına göre okunur ve işleme konur. Başkan,
nizi çekerim, matlap «İnceleme süresi»). Tasarı ve
her, önerge için, komisyona - dikkatinizi çekerim ya teklifler komisyona havale gününden nihayet kırkkatılıp katılmadığını sorar...». Hükümete sormaz Hü
beş gün içinde komisyonca neticelendirilip Genel Ku
kümetin katılıp, katılmadığı meselesi mevzuubahis de
rula gönderilmek lâzımdır. Aksi takdirde, adı geçen
ğildir. Yüce Parlamentonun teknik elemanı olan ve
tasan Veya teklifin doğrudan doğruya gündeme alın
Parlamento adına işleri yürütmüş olan komisyon, is
masını hükümet veya teklif sahipleri istemek hakkı
ter Meclis müzakeresi sırasında olsun, isterse komis
nı haizdir. Bir komisyon tarafından diğerine havale
yonda olsun, teknik meselelerde, yegâne, soru soru
edilmiş olan bir mesele on gün içinde sonuçlandırıl
lacak olan makamdır, daha doğrusu, organdır.
mak ve kabil olmazsa gerekçesi bildirilmek gere
Şimdi, tasavvur buyurun, burada, eğer bu şekilde
kir.»;
kabul edilmezse, şu hükmü tatbik etmek imkânı ol
Şimdi, içtüzüğün 38 nci maddesi, komisyona ha
madığı gibi, burada değişiklik önergesi veren kişile
vale edilen tasan veya tekliflerin, süresi içerisinde ka
rin söz hakları da ortadan kaldırılmaktadır. Sebep :
rara bağlamasını öngörmektedir. Bizim tatbikatımız
Okuyorum şimdi aynı fıkrayı : «Değişiklik önergesi,
da, öyle anlıyorum ki, dünkü tatbikatta ve daha ön
önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okunur ve
ce geçmiş olan bir emsal de var, mademki böyle bir
işleme konur. Başkan, her önerge için komisyona ka
hüküm ifade ediyor, ondan sonra da İçtüzüğün- içe
tılıp katılmadığını sorar. Komisyonun katılmaması
risinde, komisyonun da burada bulunup bulunmaya
halinde - dikkat buyurmanızı rica edeceğim - önerge
cağına dair bir sarahat aramış oldukları kanaati için
sahibi, isterse, 5 da,kikayı geçmemek üzere, açıkla
de böyle bir tatbikat yapıyorlar. Oysaki, mesele böy
ma için söz alabilir».
le değildir. İçtüzüğün, bu hükmünün dışında, ayrıca,
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, komisyonun, ken
bunun altında, «Komisyona havale edilen, süresinde
disine havale edilmiş olan teklif veya tasarıları müza
incelenmeyen teklif veya tasarının, komisyon da bu
kere etmesi, başka bir' husustur. Burada teknik me
rada gelip savunmasını yapacaktır» anlamında bir
seleler hakkında izahat vermek, hazırlamışsa raporu
hüküm bulunması genel hukuk kaidelerine aykırıdır.
nu müdafaa etmek, eğer hazırlamanuşsa, 38 nci mad
Bu nedenle, ayrıca bir hüküm getirilmemiştir. Ge- l deye göre, 45 günden sonra, Meclis, kendi işine hâ
tirilmemiştir ama; tatbikatta, cereyan eden pratik ha
kim olması nedeniyle, buraya indirmişse, gerek gelen
yatta ve buradaki müzakerelerde...
teklif veya tasarı, gerekse verilen önergeler hakkın
da burada gereken cevabı vermek ve bu komisyon
Şimdi size bir metin okuyacağım. Bu metinden,
olmaksızın da burada bir işlem yapmak mümkün de
burada komisyon olmayınca herhangi bir kanunun
ğildir. Aksi halde, komisyonda 45 gün içinde, teklif
görüşülmesinin mümkün olmadığı çıkmaktadır. Nite
veya tasarılar müzakere edilmeme neticesinde buraya
kim, iyi bir tesadüf eseri olarak, biraz önce, komis
indirilir ve geçen tatbikat gibi bir uygulama yapıla
yonun ikinci defa burada bulunmamasına rağmen,
cak
olursa, buradaki parlamenter arkadaşlarımızın
yine komisyonun gelişine değin, biraz önceki teklifin
vermiş
oldukları önergelerin komisyon marifetiyle
başka bir gün müzakeresi öngörülmüştür;
nasıl kabul edildiğini anlamak mümkün olmadığı gi
Bizim içtüzüğümüzde, hükümetin bir defa arana
bi, bir an için, oylamada, teklifin aleyhine bir öner
cağı, bulunmadığı zaman ikincide müzakerenin cere
yan edeceğine dair sarahat mevcuttur, öyleyse, bura- I ge kabul edilirse, bunu telif edecek, kaleme alacak
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ve ondan sonra fıkraları ile bağdaştırmak suretiyle
meseleyi halledecek olan yine komisyondur.
Bu nedenle, geçen tatbikat sakattır. Yüce Parla
mentonun böyle bir meseleye el koymasında yarar
vardır. Zaten, meseleler, daha doğrusu kanun teklif
ve tasarılarının nasıl görüşüldüğü de malum ve mü
sellemdir. Yüce Parlamentonun yerine, hakikaten ona
güvenci olduğu ve teknik meseleleri kendilerinden da
ha iyi tetkik etmek imkânı ve görevi kendilerine ve
rildiği için, onların mütalaasını almadan oy kullan
ma keyfiyetinde de bir sakınca olduğunu takdir bu
yurursunuz.
Bu nedenle, Sayın Başkanın geçen oturumda
yapmış olduğu müzakere şekli İçtüzüğe aykırıdır. Ka
nun çıkarma bakımından doğru değildir. Bunun tas
hihini rica eder, sizlerin birkaç dakikanızı aldığım
için özür dilerim.
Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu konuda, benim anladığım kadarı ile, Sayın
Atagün...
BAŞKAN — Yani, Başkanlığın tutumu lehinde
söz istiyorsanız, söz vereyim Sayın Ölçen, izah etmek
için.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet efen
dim.
BAŞKAN -^ Buyurun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan,
saygıdeğer arkadaşlarım;
Aslında, Sayın Atagün'ü bir noktada haklı bulu
yorum, onu kısaca arz etmek isterim; fakat, bir nok
tada kendisini haksız buluyorum, onu da dikkatleri
nize sunmak ihtiyacı hissetmekteyim.
Aslında, 38 nci maddenin işletilmesinin sakıncala
rı ortadadır ve bazı son derece önemli yasalar, ihtisas
komisyonlarından geçmeden, sırf, aradan 45 günlük
süre geçtiği için doğrudan doğruya Genel Kurulda
görüşülmekte ve bu nedenle, yasanın, ihtisas komis
yonlarındaki biçim değiştirme olanakları ve daha uy
gun koşullar altında tetkik edilme olanakları orta
dan kalkmaktadır: Bu, 38 nci maddenin eleştirilmesi
konusudur. 38 nci maddenin uygulanması konusu de
ğildir. Biz buna başından itibaren riayet eden bir par
tiyiz.
38 nci maddenin işletilmesinin, yasanın niteliğini
zedeleyeceği görüşü ile, devamlı olarak, 45 günlük sü
re geçtiği için, hiç bir ihtisas komisyonunun tetkikin
den geçmeden, yasaların Genel Kurula intikalinin
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karşısında bir düşünceye sahibiz. Bu hususta oyları
mızla da durumu ifade etmiş idik zamanında; ama
aynı sözcü arkadaşımın mensup olduğu partinin oy
lan ile 38 nci madde işletilerek, burada ihtisas ko
misyonlarının görüşü alınmadan, tetkikinden geçme
den, yasaların doğrudan doğruya Genel Kurula inti
kali söz konusu olmuştur. Hafızamızda bunların ka
nıtları mevcut. Bu noktaya önce değinmek isterim.
İkinci husus: 38 nci maddenin mahiyetini, felse
fesini burada ele almak icap eder. 38 nci maddede as
lında komisyon- yoktur. Komisyonun olmaması gayet
tabiîdir. Çünkü, komisyonun bulunması demek ve
burada yer alarak komisyonun fikir ileri sürmesi de
mek, 38 nci maddeden önceki durumda, o yasa tek
lifi veya yasa tasarısını incelemiş olması demektir.
Şu halde, komisyon bu incelemeyi yapmadan, bura
da, düşüncesi sorulan bir nitelik kazanamaz. Dolayısıyle, komisyona herhangi bir suali sormak, 38 nci
maddenin ruhunda mevcut değildir. Aslında, komis
yon artık yoktur; komisyon yerine Genel Kurul o hiz
meti görmektedir. Burada, Genel Kurulumuz, komis
yonun yapacağı hizmeti yükümlenmek durumundadır
ve dolayısıyle, artık, komisyon, Genel Kurulun bün
yesi içinde erimiş durumdadır.
SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Ö tefsir olur,
tefsir.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Vaziyet böy
le olduğuna göre, bence, aslında bunu Genel Kuru
lun kendisinin çözümlemesi icap eder. Başkanlık Di
vanı, usul yönünden bir başka metot uygulama imkâ
nına sahip değildir. 88 nci maddenin 3 ncü fıkrası,
38 nci maddenin işleyişini ortadan kaldırmaz ve tek
lif sahibinin, 45 gün geçtikten sonra kendi teklifini
doğrudan doğruya Genel Kurula indirilmesi imkânı
nı ortadan kaldırmaz. Ama komisyon da mevcut ol
madığı için, komisyon da tetkikini yapmadığı için,
komisyona da sual sormak yahut komisyonun da her
hangi bir önergeye katılıp katılmadığı sualini sormak
mümkün değildir. Bunu, Genel Kurul, oyları ile ya
pacaktır.
Genel Kurulun oyları ile yapmasının bazı husus
larda sakıncası olabileceğini, örneğin 1610 sayılı Ya
sanın değişikliği ile ilgili Sayın Şener Battal'ın vermiş
olduğu teklifte görüleceği gibi, bir sonucun elde edil
mesi imkânı da oylarla ortadan kalkacağı için, bu
nun en önemli noktası, o esnada 88 nci maddeyi iş
letmek ve bu teklifi doğrudan doğruya tekrar ince
lenmek üzere komisyona havale etmektir.
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Şimdi, burada kıymetli arkadaşlarımız bir pren
sip karan aldıklarını, tutumlarının bu manada son
I derece istikrarlı olduğunu ifade ettiler.
Bendeniz, küçük bir hatıramı anlatmak istiyo
rum.
38 nci madde ile ilgili olarak Mecliste bir talebi
miz oldu. Muhterem bir grup milletvekili arkadaşı
mız, «biz aleyhindeyiz» diye parmak kaldırdılar. NeI den aleyhindesiiniz? «Sizin meseleniz son derece
önemli, ama biz 38 nci maddenin çalışmasına taraf
tar değiliz. Teknik komisyondan: mesele geçmezse
iyi olmaz» dediler. Kendilerine hak vererek, doğru
söylüyorsunuz dedik ve prensip kararını burada ilân
eden arkadaşımız gibi, o konuşmada bulunan arkaI daşlarımızı da teyit ettik, tebrik ettik. Ama aynı ar
kadaşımız, müteakip oturumda, kendi partisine men
sup bir arkadaşımızın teklifini 38 nci maddeye göre
getirdiler, parmak kaldırarak kabul ettiler. Ne oldu
dedik; «Bu faydalı teklif» dediler. Esnafın defter
tutma mecburiyetinin kaldırılması ile ilgili kanun
teklifinin görüşülmesi sırasında oldu bu hadise ve
bu arkadaşımızın ismini de vererek söyleyebilirim,
Ben, Divanın tutumunda herhangi bir usul ha
ama şu anda buna lüzum yok.
tasının olduğu kanısında değilim. Aslında, eğer Ge
nel Kurul bu meseleye, gerçekten Sayın Atagün'ijn
Şimdi, mesele 38 nci maddeye göre Meclise geti
haklı olduğu şekilde bir çözüm aramak istiyorsa,
rilirse bir teklif, komisyonun yerini alıp almaması
38 nci maddeyi değiştirmek veya 38 nci maddeyi bir
meselesidir. 38 nci maddeye göre gelen bir kanun
başka biçimde ifade etmek suretiyle bu çözümü an
teklifinde komisyonun yerini alması, bence de lâzım
cak bulabilir.
ama, çoğunluğu ile yerini alması lâzım. Zira, başKonu, Divanın tutumundan değil, 38 nci madde I kan veya sözcü, yerini aldığında, komisyona «Teklif
nin varlığından ortaya çıkmaktadır.
lere katılıyor musunuz?» diye sorulunca, neye göre
Saygılar sunar, teşekkür ederim.
katılacak veya «katılmıyoruz» dediğinde, şahsî ka
naatini ifade etmekten öte hiç bir şey diyemeyecek
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen.
tir.
ŞENER BATTAL (Konya) — Tutumunuzun le
O halde. 38 nci maddenin tatbikatına uygun ola
hinde söz istiyorum Sayın Başkan.
rak,
ya komisyonun -çoğunluğunu- burada hazır tut
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Battal.
ma gibi, Millet Meclisi içtüzüğünün anlayışına göre
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
bir hüküm getirecek veya «yapılan tutum son dere
kan, muhterem arkadaşlarım;
ce doğrudur» diyecdk.
Bizim' kanaatimiz, Başkanlık Divanının tutumu
İçtüzüğün 38 nci maddesi, komisyonlarda görü
nun isabetli olduğu merkezindedir.
şülemeyen kanun tekliflerinin Millet Meclisince gö
rüşülmesini çabuklaştırmak bakımından getirilmiş
Böyle bir kanun teklifi geldiğinde ne olur? Ko
son derece faydalı bir tekliftir.
misyonlar veya Millet Meclisinin tevkil ettiği heyet
ler, Millet Meclisine niyabeten çalışırlar ve her şeyin
Bu arada, 38 nci madde, Millet Meclisi üyeleri
aslî hâkimi Millet Meclisidir. Komisyon olmazsa,
ne şunu ifade etmektedir, ima yollu, lâfzındaki saklı
Millet Meclisi o komisyondan daha üstün bir heyet
mana ile: Ey milletvekilleri, komisyonlara devam
tir, daha üstün vasıflı kadrolara, elemanlara sahip
ediniz ve kanun tekliflerini inceleyiniz, çok çalışınız
bir heyettir. Meseleyi ona göre incelemek durumun
ve çıkarınız. Değilse, teknik çalışma yapılmadan
dadır. İçtüzüğün esprisi bunu ifade etmek istemekteMeclise kanunlar inebilir, haberiniz olsun, diye 38
I dir. Keza, 88 nci maddede, milletvekillerinin veya
nci madde alarm çalmaktadır.

Zira, 88 nci ve 89 ncu maddeler birbirini ta
mamlayan maddelerdir ve 89'u nazarı itibara alma
dan, 88'le bir karar vermek ve burada bu karar mu
vacehesinde Divanı eleştirmek olanak dışıdır. 89 ncu
madde, teklifin, tasarının, önergenin komisyon tara
fından alınmasını; 88 nci madde ise, komisyona ia
desini öngörür. Şu halde, burada iki işlem söz konu
sudur: Biri, komisyona iade, komisyona geri verme
işlemi; otelcisi, komisyonun geri alma işlemidir. Şu
halde, 89 ile 88 birbirini tamamlayan maddedir.
Eğer, 38 nci maddeyi işletmek icabederse; o takdir
de, burada komisyonun katılıp katılmaması söz ko
nusu değildir. Aslında, komisyon oturması gereken
sıralarda dahi yerini alamaz. Komisyonun Jıizmetini, Hükümet veya Hükümetin temsil ettiği yetkili de
göremez. Doğrudan doğruya komisyon Genel Ku
rulun bünyesi içinde erimiştir. Komisyonun hizmeti
ni Genel Kurul görmektedir. Eğer bu hizmeti gör
mekte bir karara varamaz ise, o takdirde, teklifi,
önergeyi 88 nci maddeye istinat etmek suretiyle ilgi
li ihtisas komisyonlarına havale edebilir.
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komisyonların, meseleyi tekrar komisyonlara hava
lesi için bir madde, unsur getirmiştir. Bu işletilirse,
mahzur izale edilmiş olur ve komisyonlara tekrar
havale edilir.
Burada komisyonun olmaması, komisyonu inkâr
ediyorum manasma değildir. Komisyon, fikrini söy
leyecek çalışma ekseriyetini bulamamış manasınadır.
Komisyonlara yine havale edebiliriz, komisyon yine
tetkik edebilir. 88 nci maddenin manasında bu var
dır.
O halde, komisyonu inkâr etmek, keenlemyekün
addetmek değil; Millet Meclisinin, meseleye halcim
olması anlamına gelir. Millet Meclisi isterse, mese
lenin komisyonda tezekkürünü ister. Ancak, şunu
ideal olarak komisyonların benimsememesi lâzım :
1. — Komisyonlar, lütfen tam heyet halinde ve
biraz hızlı çalışsınlar.
2. — Bu kabil komisyonlara havale edilen işlerde
komisyon, «Bana havale edildi» deyip, kulağının
üzerine yatmasın. Napolyon «Sonuçlanmayacak iş
leri ben komisyonlara havale ederim» demiş. Bizim
komisyonlarımız, inşallah, Napolyon'un komisyonla
rı değildir.
Onun için, şimdi komisyonlara havale teklifleri
olabilir. Komisyon, kendisine getirilen bu teklifi,
«38'e göre bir defa mahcup oldum, bir daha mahcup
olmayayım; şu meseleyi öncelikle inceleyim» desin
ve ondan sonra da, öncelikle, ivedilikle Meclise tak
dim etsin.
Parlamento nezaketi bakımından, siyasî teamülün
ciddiyeti bakımından bu temennimi ifade etmiş olu
yorum.
Saygılar sunarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, aleyh
te söz istiyorum.
. BAŞKAN — Aleyhte mi efendim?
FERDA GÜLEY (Ordu) — Aleyhte efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben grupum adına değil, şahsım adına konuş
tuğumu arz etmek isterim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Saygıdeğer arkadaş
larım;
İçtüzüğün tatbikatı ile ilgili olarak, önemli bir ko
nu üzerinde iki birleşimdir duruluyor. Ben de Sayın
Atagün arkadaşımın görüşüne katılıyorum ve bun
dan önceki birleşimde yapılan ve bu birleşimde sür— 159
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dürülmek istenilen uygulamanın, İçtüzüğün ruhuna
da, metine de aykırı olduğunu ifade etmek istiyo
rdum.
İçtüzüğün 38 nci maddesi, 45 gün içinde İhtisas
Komisyonunda görüşülmemiş, görüşülememiş olan
herhangi bir kanun tasarısı ve teklifinin, teklif sahibi
tarafından, ya da tasarı ise, Hükümet tarafından
Genel Kurulun huzuruna getirilebileceği hükmünü
getirmektedir. Teklifse, tekM sahibi tarafından; ta
sarı ise, Hükümet tarafından Genel Kurulun huzu
runa getirilmesi ve biran önce görüşülmesinin sağ
lanması olanağını getirmektedir.
Bu niçin olur?
Tabiî iyi niyetle olur. Vazıı kanun, bütün bu
maddeleri iyi niyet esasının üstünde oturtarak tedvin
etmiştir. Komisyon birçok işleri dolayısıyle bir tasa
rı veya kanun teklifinin görüşürken, kendisince az
önemli gördüğü bir meseleyi gündeminin sonuncu
maddesine koymuş olabilir. Halbuki, o, Hükümet
için, şartlar bakımından birinci derecede önem taşı
maktadır. Hükümet, eğer görülmemişse, 45 gün son
ra bunu isteyebilsin, ya da kanun yapıcı bir unsur
bir uzuv olan milletvekili veya senatör, aynı ihtiyacı
hissetmişse. o da 45 gün içerisinde görüşülmeyen
teklifini Genel Kurulun huzuruna getirebilsin.
Şimdi, Sayın Nejat Ölçen'e şu bakımdan bütün
kalbimle katılıyorum; 38 nci maddenin bu uygulama
sı, özellikle bu dönemde son derece enflasyona tabi
tutulmuştur. Biraz evvel ifade ettiğim hususların hiç
birine önem verilmeksizin, yangından mal" kaçırıl
mak istenildiği hallerde, 45 günü geçer geçmez he
men aşağıya, Genel Kurula indirilebilmiştir ve dik
kat etmişimdir, bu hallerde İhtisas Komisyonu çı
karak, «Hayır; biz şu nedenlerle bunun aşağıya indi
rilmesini istemiyoruz; şu nedenle de başka bir ko
misyona da havale edilmesi zorunludur» demeci ge
rekirken, bunları da çoğu zaman dememiştir ve 38
nci madde mekanizması işleyerek, özellikle teklifler
ihtisas komisyonlarının incelemesinden geçmeksizin
Genel Kurula gelmiştir.
Bakınız, yapılan tatbikatın yanlışlığı ne kadar
açıktır: Bu 38 nci madde gereğince bir teklif bura)»
indirildiğinde, komisyon, yerinde bulunacak: ve ko
misyon, çıkacak, katıldığını veya niçin katılmadığını
söyleyecek; «Milletvekilinin bu önerisine olumlu oy
veriniz, ya da olumlu oy vermeyiniz» diye bizzat ko
misyon söyleyecek.
Komisyon, kanun yapılırken, bire niyabeten, Ge
nel Kurula niyabeten mutlaka yerinde mevcut olma-
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sı lâztmgelen bir ihtisas organıdır. Hükümet, bir de
fasında, erteleme talebinde bulunabilir, ikinci defa
bulunmaması, hiç önemli değildir. O, icra organı
olarak, bir teklifin veya tasarının görüşülmesi sıra
sında, bir defasında erteleme talebinde bulunabilir
ve ondan sonrasında keenne bulunup bulunmama
sından mes'ul değildir, itibara şayan değildir. Ama,
88 nci maddenin 3 ncü fıkrasının da işaret ettiği gibi,
komisyon, gerçekten devamlı olarak yerinde bulun
ması ve ister incelesin, ister incelemesin, teklif hak
kında ihtisas mütalaasını Genel Kurula takdim etme
si mecburî olan organdır. Onsuz Genel Kurul ka
nun tedvin etsin, bu düşünülemez.
Bendeniz uzun yıllardan beri Parlamentoda bu
lunmuş naçiz bir arkadaşınız olarak, şu son birkaç
örnek dışında - şimdi anlatılıyor, 193 sayılı Kanun
görüşülürken de böyle bir tatbikata gidilmiş; gidilmişşe, ben bulunmadım - komisyonsuz kanun yap
mak, Genel Kurulun da, hiç kimsenin de hakkı de
ğildir. O, ihtisasını, ışığını tutacak,, onun tuttuğu ışık
altında biz, yasama organı olarak görevimizi yerine
getirebileceğiz.
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Orada, Sayın Öztürk, komisyonun temsil edilap
edilmemesi hususunda, Genel Kurulu yöneten Baş
kan olarak Sayın Öztürk, «Bir hususu açıklamak za
ruretini hissediyorum» diyerek, «görüşmekte bulun
duğumuz kanun teklifi, İçtüzüğümüzün 36 nci - ki,
eski İçtüzükte 36 nci madde idi - maddesi gereğince,
yani komisyonda tetkik edilmeksizin, bir önerge üze
rine Umumî Heyetimize gelmiştir. Bu itibarla, ko
misyonun bir tasarruf hakkı yoktur. Komisyon sa
dece . emsal tatbikatımız, gibi, komisyona iadesini
isterse ve Yüce Heyetiniz buna karar verirse, komis
yona verilebilir. Bunun dışında, değişiklik önergeleri
üzerinde dahi komisyonun bir tasarrufu olmadığım
bilgilerinize arz ediyorum» diyor ve tatbikatın bu şe
kilde olduğunu beyan ettikten sonra, Genel Kurul,
Sayın Öztürk'ün bu uygulamasına «Evet» diyerek
müzakereler devam ediyor.
Daha sonra, çok yakın bir tarihte ki, bu sene Sa
yın İlhan Ersoy'un halen Cumhuriyet Senatosunda
bulunan bir teklifi ile ilgili olarak, aynı biçimde
bir uygulama sürdürülmüş ve Genel Kurul en ufak
bir itirazda bulunmamıştır.

Değerli arkadaşlarım, bu konudaki
uygulama,
bugün Başkanlık mevkiini işgal eden arkadaşınızın
uygulaması değildir. Gerek eski içtüzüğümüz za
manında yapılan uygulamalar, gerekse mevcut İç
tüzüğümüz, uyguladığımız İçtüzüğümüz zamanında
yapılan uygulamaların tamamı, hiç aykırı bir işlem
yapılmaksızın, aynı şekilde cereyan etmiştir.

Komisyonlar, Millet Meclisi adına çalışırlar ve
Millet Meclisi çalışmalarını kolaylaştırmak için ku
rulmuş birer teşekküldür. Sizin adınıza çalışan ko
misyonlar, kendi ihtisası dahilinde olan konularda
incelemeyi yaparlar ve bir metin hazırlayarak Genel
Kurula getirirler. Eğer, 45 gün içerisinde kendileri
ne gelen metin komisyonca incelenmemişse, komis
yonun bu konuda tam kanaati teşekkül etmemiş de
mektir. Sadece, sayın komisyonun şu sıralarda otur
muş olması, komisyonun Genel Kurulda temsili için
bir sebep değildir. Komisyon, eğer mevcut teklifi ye
niden görüşme arzusunda ise, milletvekilleri gibi, ko
misyonlarımızın da teklifleri ve tasarıları kendilerine
iade ettirme isteminde bulunma hakkı vardır. Yani,
komisyon karar nisa'bmda - komisyon başkanı ile
birlikte karar nisabında - Başkanlığa bir önerge verir
ve bu tasarı veya teklifin komisyonda görüşülmesi
lâzımgeldiğini Genel Kurula bildirir ve Genel Kurul
bu şökilde karar verirse, komisyon teklifi geri alır
ve o konudaki tetkikini yapma imkânı bu şekilde
komisyona verilmiş olur.

Eski İçtüzüğümüz zamanında, 170 nci Birleşim
de, 30 . 9 . 1971 tarihinde, ki eski İçtüzükte olmadı
ğını ifade eden sayın arkadaşlarını için bunu söylü
yorum, Sayın Öztürk'ün yönetiminde yapılan bir
toplantıda aynı hadise Millet Meclisi Genel Kurulu
nun huzuruna gelmiştir.

89 ncu madde ile 88 nci maddenin uygulamasın
daki ayrılık sadece burada var. 89 ncu maddede, ko
misyon bir defaya mahsus olmak üzere tasarı veya
teklifi geriye istiyor ve Genel Kurulun tasarruf hak
kı var bunda, ne de Başkanlığın tasarruf hakkı var.
Bir defaya mahsus olmak üzere bunu veriyoruz. Ko-

Bu nedenle, geçen birleşimdeki tatbikatın bu bir
leşimde de sürdürülmesinin, hatta daha önceki bir
veya birkaç kanun teklifi dolayısıyle bu yola gidil misse, bunun teamül haline getirilmesindeki sakın
calarına da işaret etmek için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Sayın Atagün arkadaşımla da aynı gö
rüşü paylaşarak, Başkanlığın, bu tutumdan vazgeçe
rek, İçtüzüğün 38 nci maddesinin ye diğer madde
lerinin metnine ve ruhuna uygun bir uygulamanın
içine girmesinin son derece zorunlu olduğunu ifade
etmek istiyorum.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güley.
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misyon, 88 nci maddede, karar nisabıyle birlikte biz
den tasarı veya teklifi isterse, Genel Kurul karar veri
yor ve biz o şekilde komisyona iade edebiliyoruz.
Kaldı ki, Genel Kurula maledilmiş olan bir tasa
rı veya teklifin, kâmil manası ile çıkmayacağı kana
atinde ise Genel Kurul, 5 sayın üye Başkanlığa öner
ge verir ve biz de, bu tasarı veya teklifin geri veri
lip verilmemesi konusunda Genel Kurulun kararını
aldıktan sonra, tasarı veya teklifi
komisyona iade
edebiliriz.
Hal böyle olunca, Başkanlığınızın tutumunun ye
rinde olduğu ve uygulamalara da uygun bulunduğu
kanaatindeyim ve uygulamayı da bu şekilde yapaca
ğım değerli arkadaşlarım.
KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz yerimden bir maruzatta bu
lunacağım.

O :1

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk.
KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Efendim,
adımın geçtiği bir uygulamadan bahsedildi. Okunduğu zaman da sarahatla anlaşılmıştır ki, o uygulama
da komisyonun yerini almayacağı, komisyonun tem
sil edilmeyeceği şeklinde bir ibare veya beyan bahis
konusu değildir. Hatta, zatıâliniz tarafından okunan
belgede, «Komisyonun geri isteme talebi
halinde,
Yüce Heyet kabul ederse, komisyona iade edilir»
ibaresinden de anlaşıldığına göre, komisyonun hazır
bulunması ve bazı taleplerde bulunması bahis konu
sudur.
Tatbikatın yanlış aksettirildiği kanaatindeyim.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim- Sayın Öztürk.

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
3. — Konya
Milletvekili Şener Battal'm, 1146
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde
eklenmesi
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Devam)

Millet Meclisi Başkanlığına
Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 ve 1610
sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında
kanun teklifinin İçtüzüğün 88 nci maddesi uyarınca
esas komisyon Plan Komisyonuna havale edilmesini
arz ve teklif ederiz.

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tabiî bir İç
tüzük değişikliği ile meseleyi Genel Kurul hallede
bilir; fakat uygulamaların tamamı bu şekilde cereyan
erimiştir, bu şekilde devam ediyorum efendim.
MEHMET A T A G Ü N (Kırklareli)
sı yok.

Hiç alâka-

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Emlâk Vergi
si Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki
kanun teklifinin
görüşmelerine
kaldığımız yerden
devam edileceğini beyan ettiğimiz sırada, Sayın Atagün'ün müdahalesiyle usul tartışması açmıştık.
Şimdi, müzakereler tamamlanmış olduğuna göre,
maddelere geçilmesi hususunda onayınızı almadan
evvel, Başkanlığınıza gelmiş iki önerge var, okutuyo
rum efendim:

Sakarya
Hayrettin Uysal

Burdur
Osman Aykul

Erzinoan
Hasan Çetinkaya

Kırşehir
Sait Şayiam

Antalya
Fahri özçelik

Antalya
Ömer Buyrukçu

Eskişehir
Niyazi Onal

Yozgat
Nedim Korkmaz

Gerekçe :
Adıgeçen kanun teklifi çok, önemli bir değişiklik
önermektedir. Bu değişiklik bir vergi sistemini alt
üst edebilir. Büyük haksızlıklar ya da haklar geti
rebilir. Bu bakımdan, hem sistemi, hem de kapsamı
yönünden ve teknik açıdan iyi
incelenebilmelidir.
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BAŞKAN - Bu bölümün 2 nci sırasında Sa
Kaldı ki, soruna çözüm getirmek öne sürülürken, I
karya Milletvekili sayın Hayrettin Uysa ve 4 ar
Anayasaya da aykırılığın düşünüldüğü söylenmek
kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı
tedir. Bu soran çözülmek isteniliyorsa, elbet ciddî
Kanununun 3 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasının De
bir araştırmanın, çalışmanın sonucunda olmalıdır.
ğiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve Anayasa
Bu yer de, hiç kuşkusuz, esas komisyondur. Adı
Komisyonu raporunun görüşmelerine geçiyoruz.
geçen yasanın ilk uygulama dönemindeki tecrübe
Bu konuya ilişkin Komisyonu temsilem Sayın
sizlikler nedeniyle mağdur
duruma düşen küçük
Ketenoğlu?.. Burada.
çiftçilerin durumuna âdilâne bir çözüm getirmek
de zorunludur. Bunun için de sorun teknik komis
İdare Amirleri sayın arkadaşlarımızdan?. Kimse
yonda görüşülmelidir.
yok. Sayın İdare Amirlerini bir defa aradığımız için
ikinci defa bulunmasalar da görüşmelere devam
BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum:
ediyoruz.
Sayın Başkanlığa
Değerli arkadaşlarım, bu konuya ilişkin gayet
İçtüzük 88 nci maddeye göre gündemin 3 ncü
kısa bir rapor var, raporu okutuyorum :
maddesinde yazılı meselenin Plan Komisyonunda
(Anayasa Komisyonu raporu okundu)
incelenmek üzere iadesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz isteyen
Konya
Yozgat
sayın üye var mı efendim?.. Yok.
Şener Battal
Ömer Lütfi Zararsız
Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu onayı
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Urıa
Sivas
Kabul edilmiştir.
Abdül kadir Öncel
Ahmet Ar ikan
İ nci maddeyi okutuyorum :
Tokat
Hüseyin Abbas
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun
BAŞKAN — Her iki Önerge mahiyet itibariyle
3 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine
aynı, sayın Abbas ve...
1
İlişkin Kanun Teklifi
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — j
Madde 1. — 22.1.1976 tarihli 1934 numaralı
Oku, oku,
Türkiye
Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kânununun
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu; yalnız biliyor- |
3
ncü
maddesinin
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
sunuz, önergede 5 imza bulunmadıkça işleme koya- I
tirilmiştir :
mıyoruz; ama, sizin önergenizin bulunduğunu da ifa
Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık
de etmiş olduk efendim. (A. P. sıralarından «Tamam
Karma
-Komisyonu yönetir. Bu Komisyon, her iki
lıyoruz sayın Başkan» sesleri)
I
Meclisin İçtüzüklerine göre Genel Kurullarınca seçi
Sayın Köylüoğlu; sayın Şener Battal'ın, sayın 1 lecek 5 Cumhuriyet Senatosu Üyesi ile 10 Milletve
Zararsız'ın, sayın Arıkan'ın, sayın Abbas'ın ve sayın
kili olmak üzere 15 üyeden kurulur. Üye adedi, Da
öncel'in ««azalarının bulunduğu önergeye katılıyor
nışma Kurulunun önerisi üzerine Türkiye Büyük Mil
sunuz tfcğil mi?
let Meclisi Birleşik Toplantısı Genel Kurulu Kararı
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
ile arttırılabilir.
Katılıyorum.
I
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye
BAŞKAN — Maksat hâsıl olmuştur efendim.
var mı?.. Yok.
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklif, Plan Komisyonuna iade edilmiştir.

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
IMadde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürtö4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 I ğe girer.
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı I
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler...
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis- I
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
yonu raporu (2/511) (S. Sayısı : 272) (1)
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Millet Mec
lîsi Başkanı yürütür.
(1) 272 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
noloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları- raporları.
üye?.. Yok.
(1/206) (S. Sayısı: 214)
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler...
BAŞKAN — Bu konuya ilişkin Komisyon?.. Yok.
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir,
Hükümet?.. Yok.
Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen
Bu görüşmeleri de erteliyoruz.
sayın üye var mı efendim?.. Yok.
10. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'm, 273 sa
Teklifin tümünü onayınıza sunuyorum : Kabul i yılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf ek
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
lenmesine dair Kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı ol
Komisyonu raporw(2/263) (S. Sayısı : 216)
sun.
BAŞKAN — Bu konuya ilişkin Komisyon?... Yok.
5. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Sivas
Bu görüşmeleri de erteliyorum.
Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 ta
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
rih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzüğü
kan, Hükümetin acaba Millet Meclisinin açık olduğun
nün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtüzük
dan haberi mi yok?
teklifleri
ve Anayasa Komisyonu
raporu (2/355,
BAŞKAN — Tabiî Millet Meclisinin açık bulun
2/343) (S. Sayısı : 192)
duğundan gerek sayın üyelerin, gerek Hükümetin ha
BAŞKAN — Sayın Anayasa Komisyonunu temsiberi var Sayın Ölçen,
len Sayın Ketenoğlu burada,
/ / . — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 275
İdare Amiri sayın arkadaşlarımız?.. Yoklar.
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 ncü
Bir defaya mahsus olmak üzere görüşmeler erte
paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (2/262)
lenmiştir.
(S. Sayısı : 217)
6. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Yok. Sayın Hü
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
kümet?.. Yok.
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
Bu konudaki görüşmeler de ertelenmiştir.
misyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196)
12. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 ar
BAŞKAN — Konuya ilişkin Komisyon var mı?..
kadaşının,
siyasî partilerin seçim ittifakı kurabilmele
Yok,
rine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçtü
Hükümet?.. Yok.
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
Bu konudaki görüşmeler de ertelenmiştir.
gesi. (2/390) (S. Sayısı: 224)
7. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. Yok. Komisyo
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da
nu
aramıyoruz,
içtüzüğün 38 nci maddesine göre alın
ir kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri
dığı için.
komisyonları raporları. (1/164) (S. Sayısı: 199)
BAŞKAN — Konuya ilişkin Komisyon?.. Yok.
Bu konudaki görüşmeler de ertelenmiştir.
13. — Kütahya
Milletvekili
İlhan
Ersoy'un,
Hükümet?.. Yok.
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
Bu konuya ilişkin görüşmeler de ertelenmiştir.
8. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılması
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
na dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu
raporu.
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna
(2 /l 19) (S. Sayısı: 225) (1)
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
BAŞKAN — Konuya ilişkin Plan Komisyonu tem
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Senatosu :
silcisi Sayın Turgut Yücel burada. Sayın Hükümet
1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Senatosu S.
burada,
Sayısı : 496)
Değerli arkadaşlarım, kısa olması nedeniyle Büt
BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunu temsiçe Plan Komisyonu raporunu okutuyorum efendim.
len Başkan, Başkanvekili, Sözcü?.. Yok.
{Plan Komisyonu raporu okundu)
Sayın Hükümet?.. Yok.
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz isteyen
Bu konuya ilişkin görüşmeler de ertelenmiştir.
sayın üye?.. Kişisel olarak mı Sayın Ersoy?..
9. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar Ka
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Kişisel.
nununun 28 nci maddesi son fıkrasının
yürürlükten
kaldırılması hakkında kamın tasarısı ve Sanayi ve Tek(/) 225 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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-BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İlhan Ersoy.
İLHAN ERSOY (Küta'hya) — Sayın Başkan, çok
değerli arkadaşlarım;
Huzurunuzda şimdi görüşülmekte olan çok kısa,
fakat zannediyorum ki çok pürüzleri halledecek ka
nun teklifim, esas itibariyle memleketimizin gerçek
lerine uygun bir düzeltmeyi derpiş ettiği için; görüşül
müş olduğu komisyonlarda muhterem arkadaşlarım
tarafından, parti farkı gözetilmeksizin, da'ha iyi bir şe
kil verilmek suretiyle Yüce Heyetinize tezelden getirtil
miş ıbulunrriaktadır.
Değerli arkadaşlarım; vaktiyle, geçen dönemde çı
karmış olduğumuz Finansman Kanununun İşletme
Vergisiyle ilgili bölümlerinde, birkaç yıldan bu yana
görülen aksaklıklar; özellikle fakir fukaranın her za
man ihtiyacı bulunan malzemelerin, az geçimli vatan
daşların, geçim güçlüğü çeken vatandaşların, sık sık
aldıkları malzemelerin işletme vergisine tabi olması
nın, hakkaniyet prensiplerine pek uygun düşmeyeceği
ni belirtmek istiyorum. Ayrıca bunları satan esnafın
da, gerekçede de özel olarak belirtildiği gibi, okurna
yazma bilmeyen kişilerden dalha çok meydana geldi
ği dikkate alınacak olursa; Yüce Meclisin bu çok kı
sa, fakat, biraz önce de arz ettiğim gibi büyük ölçü
de pürüzler1! halleden kanun teklifime iltifat edeceği
umudundayım.
Muihterem arkadaşlarım, memleketimizde gerçek
ten hırdavat grupunda sıraladığımız, kapı tokmağın
dan tutun da, inşaat çivisine varıncaya kadar pek
çok malzeme yanında, el dokuma halıcılığını da kap
sayan bu teklif; bunları işletme vergisi şümulü dışına
çıkarmayı derpiş eden bu teklif, aynı zamanda gün
den güne fabrikasyon halıların çoğalması, kolaylık
ları, ucuza maledilmesi dolayısıyle bu kıymetli el sa
natının günden güne yok olması, aynı zamanda yüz
binlerce ailenin geçim kaynağını teşkil eden bu konu
da yeni bir istihdam sorununun karşımıza çıkması
gibi bir durumu da önlemesi bakımından, sanırım
ki önem kazanmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım; bunun dışında fakir fu
karanın, yoksul ve dar gelirli vatandaşların daha çok
alış veriş vermesini öngördüğümüz İşletme Vergisi
yerine, çok kere varlıklı ve yüksek gelirli ailelerin ev
lerine aldığı müzik dolabı, televizyon ve alım satım
değeri çok yüksek olan piyano gibi emtiadan İşlet
me Vergisi alınmayışının da bir haksızlık olduğu kanaatina vardığı için Yüce Komisyondaki arkadaşla
rım teklifime iltifat buyurmuşlar idi.
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Ayrıca bir de, bazı malzemelerin nüfus esasına
göre satılması; yani nüfusu 30 binin üzerinde beldele
rimizde satılması halinde, İşletme Vergisine tabi tu
tulması; buna mukabil diğer beldelerde İşletme Ver
gisinden muaf olması, hepimizin bildiği gibi - suiis
timal demeye insanın dili varmıyor ama - tatbikatta
büyük aksaklıklar doğuran bir husus ojmuştur. Bil
farz Ankara'da satılan malların büyük kısmı, nüfusu
30 binden az olan yerlerde satılır gösterilmek isten
miştir.
Fiiliyatta gördüğümüz bu aksaklıkları fakir fu
kara, yoksul ve dar gelirli vatandaşlar lehine düzelt
mek üzere hazırlanmış bulunan kanun teklifimin; esa
sen bir ana, iki de yürürlük maddesinden ibaret olan
çok kısa kanun teklifimin, Yüce Meclisçe kabul buyurulacağını umuyor, Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy.
Başka söz isteyen sayın üye?.,
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Şahsım adına söz isti
yorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun.
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
İlhan Ersoy arkadaşımızın vermiş bulunduğu Fi
nansman Kanununun bazı maddeleriyle ilgili İşletme
Vergisi kapsamını daraltan kanun teklifine iştirak et
memek hakikaten mümkün değil.
Esasen ben, İşletme Vergisi Kanununun tama
mına karşıyım; bu düşüncedeyim. Bu kanun çıkarı
lırken, vergi ziyamın noksanlığını, kaçağını önlemek,
götürü vergi alabilme imkânlarını ve nispetlerini ço
ğaltmak için, ciro tespit edebilme yolu hedef tutul
muş ve bu maksatla bir çok alım satımlar İşletme Ver
gisi kapsamına alınmış idi,
Tatbikata geçilirken, kapsam daraltılmış daraltıl
mış, bir çok kıymetli maddelerin alımı - satımı İşlet
me Vergisi kapsamı dışında bırakılmış, hatta bir çok
kasabalarda 5 000 - 10 000 liraya satılan; televiz
yondan radyosuna kadar, halısından avizesine kadar
'her şey İşletme Vergisi kapsamı dışında bırakılmış,
bunun yanında 2,5 liraya'satılan bir boya, 5 liraya
satılan bir çivi, arkadaşımın da dediği gibi bir kapı
tokmağı İşletme Vergisi kapsamına alınmıştır.
Tabiatıyla, neticede büyük bir adaletsizlik ortaya
çıkmış ve bu kanun çıkarken güdülen hedefe de; ya
ni ciro tespiti hedefine ve Hazineye gelir sağlama he
define de,ulaşmak mümkün olmamıştır.
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Esasen, bırakalım İşletme Vergisi kapsamının da
raltılmasını - ki, hepsinin kalkması lâzım - bütün em
tia alım satımını İşletme Vergisi kapsamına alsak
daihi, bugün vergi ziyamı önlemek, kaçağını önlemek
mümkün değildir. Değildir çünkü, Devletin adaletsiz
ağır vergi kanunları karşısında vatandaş ve her mü
kellef, kendi hayatiyetini koruyabilmek için gerekli
tedbirleri alacaktır.
Her sefer de söylüyoruz, bugün 200 bin liralık bir
kazançtan 96 bin lira vergi almaya kalkıldığı zaman
-ki, bunun ödenmesi mümkün değildir - 200 bin lira
kazanan mükellefe «Sen, bütün ailenle yılda 2 800
lirayla geçineceksin, 96 bin lira vergi vereceksin» de
diğimiz zaman Devlet olarak, bu vergiyi almak müm
kün değildir ve bütün maddeleri İşletme Vergisi kap
samına alsak dahi, her mükellefin önüne bir Ma
liye müfettişi, bir polis diksek dahi vatandaş, mükellef, esnaf, sanatkâr, herkes kendi hayatiyetini koruya
bilmek, iflâs etmemek, çoluk - çocuğunun nafakasını
temin edebilmek; kâfi gelirinden mühim, önemli ve
yeteri bir payı kendisine ayırabilmek için gerekli ted
birleri alacaktır.
Şu halde, İşletme Vergisi bugün tümü ile geçer
siz, işlemeyen, gerek vatandaşa, gerek Devlete fayda
vermeyen bir vergidir.
Bu münasebetle, arkadaşımızın İşletme Vergisi
kapsamı dışında bırakılmasını önerdiği ve listede te
ker teker saydığı maddelerin ben de şahsen İşletme
Vergisi kapsamı dışında kalmasını kabul ediyor ve
verilen teklifin lehinde oy kullanacağımı beyan ede
rek Sayın Başkanlığı ve Yüce Meclisi sayglarımla se
lâmlıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirik.
Başka söz isteyen var mı?.. Buyurun Sayın Öl
çen, C. H. P. Grupu adına.
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN
(İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler;
Aslında son derece önemli bir yasa üzerinde gö
rüşüyoruz. Yasanın muhtevası bakımından üzerinde
fazla söz söyleme imkânı bulamıyoruz. Gerçekten,
Satış Vergisi nispetine göre İşletme Vergisine tabi ola
cak maddeler burada zikredilmiş ve komisyon çalış
malarında da gözden kaçmış bir iki madde yerleşti
rilmiş idi.
Benim burada ifade etmek istediğim bir husus
var; o da gerçekten, 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sa
yılı Finansman Kanununun temelinden tamamen bo
zuk bir kanun halinde uygulanmakta oluşudur. Tür
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kiye ekonomisinin bugünkü sıkıntılar ve bilhassa 1970
devalüasyonundan sonra karşımıza çıkan son derece
önemli ve vahim ekonomik sorunların kaynağı, 1318
sayılı Finansman Kanununda yatar.
Neden böyle bir finansman yasasına ihtiyaç görül
dü? Eğer böyle bir finansman yasası o kanava içinde
ortaya çıkmasa idi, nasıl bir ekonomik durum söz
konusu olurdu? Bu hususa ait düşüncelerimizi 1976
yılı Bütçesinde ifade ettiğimiz gibi, Yasanın görüşül
düğü sırada Genel Kurula Partimizin sözcüleri arz et
tiler.
Ben, 1318 sayılı Finansman Kanununun önemli
bir unsuru olan İşletme Vergisi ile ilgili endişelerimi
zi, İşletme Vergisi hakkında Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşlerini burada dikkatlerinize arz etmek
istiyorum :
Gerçekten İşletme Vergisi, bu bozuk hali ile, ka
pıdan bir malı alarak çıkmakta olan müşteriye, yani
tüketiciye uygulanmaktadır. Ve eğer tüketici İşlet
me Vergisini ödediği halde, kendisine verilen makbu
zu almadan kapıdan çıkarsa, o takdirde cezaya bile
çarptırılmaktadır.
Oysa ki, sosyal adalete, vergi adaletine uygun bir
işletme vergisi düzeninin böylece nihaî tüketiciye, ni
haî alıcıya değil; tam tersine, bu verginin kaynağına
indirilmesi icabeder. Bunun dışında yapılacak her tür
lü değişiklik bizim sorunumuzun dışında kalmakta
dır, bizim bilgimizin dışında kalmaktadır. Biz, tümü
ile bu yasaya karşıyız. Ama burada, bu hali ile ta
mamen siyasal iktidarın sorumluluğunda
bırakarak
meseleyi kendi iktidarımızın meselesi kabul ettiğimiz
için, sadece tarafsız kalmakla yetineceğiz. Aslında sos
yal adaletten bahsedilmesi halinde, İşletme Vergisi
ni sadece tüketiciye ve nihaî satın alıcının sırtına yük
lemek son derece haksızlık olur. Benden önce Yücel
Dirik arkadaşım buna bir miktar değindiler, kendi
düşüncelerine tamamen katılıyorum.
Bu İşletme Vergisi ne Devlete yarar sağlamakta
dır, ne tüketiciye - yani yurttaşa - yarar sağlamak
tadır. Aslında bu, çeşitli oyunlar dolayısıyle serma
ye ve sermayenin vergi kaçırması yollarını da açık
tutar hale getirmiştir.
Benim, burada partimizin sözcüsü olarak özellik
le ifade etmek istediğim husus, İşletme Vergisini mut
laka kesinkes kaynağında, üreticinin girdileri esnasın
da veya üretiminin maliyeti esnasında hesabına kay
dedip, Maliyeye ödeyeceği bir vergi düzeni halinde
ortaya çıkmalıdır. Burada kuyumcuların, sarrafların,
mücevheratçıların, - öyle bir liste var - sauna işleten-
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lerin, içkili veya çalgılı lokanta işletenlerin, kokteyl
salonu işletenlerin, diskotek işletenlerin, pavyon işle
tenlerin; böylece işletme Vergisiyle meşgul olup za
manını Yüce Meclisin burada bu kadar küçük mese
lelerle işgal etmesini dahi - izin verirseniz - yadırgı
yorum. Büyük meblâğlar, büyük rakamlar, büyük ver
gi kaçırmaları Söz konusu iken, burada Cephe İktida
rı diskotek işletenlerin İşletme Vergisiyle ilgileniyor.
Bakınız, 1967 yılında kaç bin vergi mükellefi var?
Herhalde 94 bin vergi mükellefi olduğunu hatırlaya
caksınız. Kaç milyon Gelir Vergisi ödenmiştir? 402
milyon Gelir Vergisi ödendiğini hatırlayaeaiksınız. Ki
şi başına, mükellef başına ayda ödenen vergi miktarı
345 Türk Lirası, yani o tarihte Maliye Bakanlığında
hademe olarak çalışan 12 nci derecede veya 9 ncu de
recede bir kamu görevlisinin ayda ödediği vergiden
'daha az.
Sene 1972. 1 900 000 000 lira vergi ödeniyor, vergi
mükellefi 418 bin kişi. Ayda ödenen vergi, aradan bu
kadar zaman geçtiği halde yine 345 Türk Lirası. Bu
bir rastlantı değil; 1962 yılını da nazarı itibare alsa
nız, yine ayda ödenen verginin 345 lira olduğunu gö
receksiniz, sanayide ve ticarette böyle. Vergi mükelle
fi, yani sermayesinden gelir sağlayan yurttaş dediğimiz
üretici veya kapitalist birey ayda 345 Türk Lirasını
ödüyor ve vergi oranları arttığı halde, enflasyonla
fiyatlar yükseldiği halde, satış fiyatları yükseldiği hal
de devamlı olarak 345 - 350 Türk Lirası sabit, kişi
başına ayda mükellef tarafından vergi ödenmektedir.
Bunların hiçbiri rastlantı değil.
Bir siyasal iktidar incik boncuk ve diskotek işle
tenlerin vergisiyle meşgul olarak sanki vergi düzenini
ayarlıyor veya vergi alıyor görünümü altında, esas
vergi ödemek zorunluluğunda olan sermaye çevrele
rini vergiden bir nevi muaf hale getiriyor. Sistemin
kendisi nedir? Aslında sistemin kendisinde bir aksa
ma var; bunu İşletme Vergisinde de görüyoruz diğer
vergilerde de görüyoruz. Dünyanın her yerinde dü
rüst vergisini ödemek durumunda olan ülkelerin he
men çoğunda önce kazanç hesaplanır, kazanç orta
ya çıkar kazançtan sonra vergi hesaplanır. Bizde ise
tamamen tersine. Evvelâ vergi hesaplanıyor, o vergi
ye göre bir kazanç hesabı yapılıyor, yani sistem ter
sine çalışıyor. 345 lira ödemeye razı olmuştur, bir ku
ruş fazla vergi ödemez ve bütün Maliye mekanizması
bunun için çalışmaktadır, defterler böyle tutulmakta
dır ve oradan 345 Türk Lirası ayda vergi ödemesi için
ne kadarlık' kazancının ortaya çıktığını tersine hesap
lar ve defterini öyle tutar.
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Onun için siyasal iktidara rica ediyorum, böyle
İşletme Vergisi adı altında, bu tablolarla Yüce Mecli
sin huzuruna çıkmasın. Gelecekse, getirecekse veya
hut savunacaksa bir başka vergi düzenini buraya ge
tirsin.
Maliyenin veya kamu yönetiminin veya bütçenin
açıklarını kapamaya elverişli vergi meblâğı meydana
getirecek, Büyük Türkiye'nin vergisini sağlayacak ya
sa teklifi veya önerileriyle buraya geliniz.
Şimdi bir başka noktaya daha değinmek istiyo
rum. Bu tabloların içinde yatan bir başka unsur da
ha var, size onu arz etmek isterim. O da, aslında bun
dan bürokrasi kazanıyor; zira bu İşletme Vergileri
nin Türk ekonomisine ilk yıl katkısı bir kaç yüz mil
yon lirayı geçmez. Ondan 5 yıl sonra da ancak 700
milyon liraya çıkmıştır ve bugün 1 milyar lira civa
rındadır veya değildir. 105 milyar veya 120 milyar li
ralık bütçenin içinde son derece küçük bir paydır.
Ama bunun içinde tüketicinin sırtında veya küçük es
nafın bir usul hatası dolayısıyle vergi bürokrasisi kar
şısındaki yenilgisini, üzüntüsünü ve kapısının daima
bu unsurlar tarafından çalınmasını, sıkıştırılmasını dü
şününüz. Çok küçük bir vergi meblâğını elde etmek
üzere küçük esnafı devamlı olarak Janvaljan gibi ta
kip edeceksiniz; «Aman, 10 liralık vergiyi kaçırmış
mıdır, 10 liralık vergiyi makbuzuna yazmamış mı
dır?» diye; ama milyonlar, milyarlar kazanan ve ser
mayesinin katlarını bir kaç yıl içinde sağlayan diğer
üretici, ticaret ve sanayi erbabından sadece ayda 340
lira vergi alacaksınız. Farzedelim ki, anonim ortaklık
kurdu, vergi olarak ne ödüyor? Eğer onu da hesaplar
sanız 1972 yılında 25 bin Türk Lirası olduğunu gö
rürsünüz. Aynı işi yapan kamu sektörünün ayda öde
diği vergi 240 bin lira. yani 10 misli fazla. Demek ki,
üretici şirket olsun veya holding olsun veya bireysel
olarak ticarette ve sanayide meşgul bulunsun; öde
diği vergilerin oranı, miktarı bu kadar düşük.
Benim, size kısaca arz etmek istediğim tablo bu.
Bu tablo dolayısıyle İşletme Vergisi, yani. 1318 sayılı
Finansman Kanununa ekli bu 2 numaralı tabloda in
ciler, boncuklar, pavyon işletenler, diskotek işleten
ler, gümüş eşya grupu satanlar veya - adını bile duy
madığım - «Fos bijütörü» (galiba taklit ziynet eşyasıymış), kristal eşya, ya da oyun aletleri... Bunların
vergileri % 10 olsun, % 20 olsun, bunlar vergiden
muaf olsun veya olmasın; Yüce Meclisin bunların
oranlan üzerinde vakit kaybetmeye niyeti olmaması
icabeder sanıyorum.
Hepinize beni dinlediğiniz için saygılar sunar, te
şekkür ederim.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen.
'Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Olmadığına
göre, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır.
Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi okutuyorum efendim :
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29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 Sayılı Finansman Koşu
nuna Eldi İşletme Vergisi îte İlgili II numaralı Tab
loda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Madde 1. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı
Finansman Kanununun işletme Vergisi ile ilgili 11 nci
maddesine göre düzenlenmiş H numaralı tablonun
15, 18, 21 ve 22 nci pozisyonları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve bu tablonun sonuna aşağıdaki hüküm
eklenmiştir:
Satış vergisi
nispeti

İişletme veya emtianın nevi

%

15. — Her çeşit mobilya (Madenî ve veya büro mobilyası dahil), makine ile imal edillCı
miş her çeşit hah grupu,
18. — Her reşit televizyon, müzik dolabı, salon radyosu, piyano, org, her çeşit klima
tesisleri, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi,
5
21. — Nalburiye, inşaat hırdavatı, boya, sıhhî tesisat malzemesi grupu (Kilitler, kapı
kolları, mandal ve ispanyoletler, menteşeler, makas çarpmaları, vasistaslar, kapı stoplan
tamponları ve gözleri, her nevi çiviler ve paspaslar harir),
5
22. — Parfümeri eşyası (Kolonya, losyon, el kremi ve aseton hariç)
15
Bakanlar Kurulu II numaralı tabloda yazılı satış vergisi nispetlerinde kanunî nispetler içinde kalmak üze
re, pozisyonlar itibariyle, değişiklik yapmaya yetkilidir.

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen
sayın üye var mı?
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Abdurrahman Unsal, buyurunuz efendim.
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar;
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili 2 numaralı tab
loda ve aynı kanunun 12 nci maddesinde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun teklifinin 1 nci maddesi
görüşülmektedir. Ancak 1 nci maddesi, biraz evvel
sayın teklif sahibi arkadaşımızın izah ettiği şekilde,
ki tekliflerinin Komisyonda 1 nci maddesi değişmiş
tir, maddenin şümulü bir hayli daraltılmış durumda
dır. Kanaatımca teklif sahibinin teklifi sistematik ba
kımdan daha uygundur ve daha geniş şümullüdür.
Bu itibarla Komisyonda aldığı şekil gibi değil,
ilk teklif edilen şekilde maddenin kanunlaşması daha
isabetli olacaktır. Bununla ilgili bir önerge de tak
dim edilmiş durumdadır. Önergenin kabulünü, iltifat
görmesini arz eder Yüce Meclise saygılar sunarım.

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Unsal.
Sayın Ersoy, madde üzerinde söz mü istiyor
sunuz
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet efendim.
BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun efendim.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım,
değerli arkadaşlarım;
Bendenizin kanun teklifi, 1 nci maddede vaktiyle
1318 sayılı Kanunun ilgili maddesine ekli 2 numaralı
tabloda işletmeler ve emtia, hepsi birbirine karıştırıl
mak suretiyle sistematiğinde bir bozukluk olduğun
dan, yani bozuk bir tanzim bahis konusu olduğu için
aynı zamanda bunu da düzelten bir teklif haline ge
tirilmiş idi; dolayısıyle (a) grupunda işletmeleri, (b)
grupunda da emtiayı toplamak suretiyle daha iyi bir
sureti hal bulunmuş idi. Esasta büyük ölçüde değişik.
lik yok; değerli arkadaşımın bu görüşüne bendeniz
de katılıyorum. Lütfeder Yüce Meclis iltifat buyurursa, her halde daha isabetli olacaktır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ersoy.
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.
YÜCEL DÎRlK (İzmir) — Ben istiyorum sayın
Başkan.
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BAŞKAN — Grup adına mı sayın Dirik?
YÜCEL DİRÎK (İzmir) — Hayır, şahsıma adına.
BAŞKAN — Maalesef mümkün değil, iki sayın
üye konuştu efendim.
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, oku
tuyorum efendim:
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci mad
desi ile ekli II numaralı tablonun teklif sahibinin
tekl'ifettiği şekli ile kabulünü arz ve teklif ederiz.
Kocaeli
Adıyaman
Şevket Kazan
Abdurrahman Unsal
Zonguldak
Adana
Mehmet Zeki Okur
M. Hulusi Özkul
Tokat
Sivas
Hüseyin Abbas
Vahdettin Karaçorlu
Kütahya
İlhan EJrsoy

29 . 4 . 1976
BAŞKAN
musunuz?..

0:1
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT
YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, aslında Büt
çe - Plan Komisyonunun kabul ettiği metinde işlet
me veya emtia beraberce mütalaa edilmiş bulunmak
tadır. Sayın teklif sahibi arkadaşımız ise iki grup
halinde; işletmeleri bir grupta, emtiaları da diğer
başka bir grupta, ayırmak suretiyle, göstermiş bulun
maktadır. Büyük bir fark, esasa müteallik bir deği
şiklik yoktur. Takdirlerinize arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Yücel.
Önergeyi dinlediniz. Önergeyi Yüce Heyetin
onayına sunuyorum:
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi yeni şekli ile okutuyorum efendim:
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7 . 1970 Günlü ve 1318 Sayılı Finansman Kanununa Ekli (II) Numaralı Tabloda Değişiklik Yapıjmasına Dair Kanun Teklifi

Madde 1. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli, aynı Kanunun İşletme Ver
gisi ile ilgili 11 nci maddesinin II nci fıkrasına göre düzenlenmiş (II) numaralı Tablo ilişikte gösterildiği
şekilde değiştirilmiştir.
(II) NUMARALI TABLO
Satış Vergisi
nispeti :
(% olarak)

İşletme veya emtianın nevi
a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Bu

İşletmeler :
(Meşkûk altın ve yalnız altından
Kuyumcular
yapılmış bilezikler hariç.
Sarraflar
Mücevheratçılar
Sauna işletenler
İçkili ve çalığı lokanta işletenler
Çalgılı meyhane işletenler
Çalgılı birahane işteneler
İçkili ve çalgılı bahçe işletenler
İçkili ve çalgılı gazino işletenler
Kokteyı salonu işletenler
İçkili ve çalgılı kır bahçesi işletenler
Bar işletenler
Diskotek işletenler
Pavyon işletenler
Emtia :
Gümüş eşya grupu
Fos bijütörü, mücevherat grupu (taklit ziynet eşyası dahil)
Parfümeri eşyası (kolonya hariç)
Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu
Her nevi kristal eşya
Oyun âletleri
Her çeşit mobilya ve koltuk ile fabrika imali halılar.
grupa dahil 1 CCG. TL. sini geçmeyen satışlar İşletme Vergisinden muaftır)

BAŞKAN — Maddeyi yeni biçimiyle...
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T U R G U T YÜ
CEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bir dakikanızı
rica edeyim.
Sayın Başkan, biraz önce kabul etmiş olduğumuz
teklifteki metinle Komisyon metni arasında bir mu
tabakatı da sağlamak bakımından bir 8 nci madde
olarak buraya; «Her çeşit televizyon, müzik dolabı,
salon radyosu, piyano, org, her çeşit klima tesisleri,
bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrik süpür
gesi» nin de eklenmesini ve böylece Bütçe - Plan Ko
misyonundaki metnin aynen geçirilmesini teklif ediyo
rum.

lCı
10
15
15
15
15
15
15
15
15
1Q

25
25
30
15
15
15
25
15
15
10

BAŞKAN — Sayın Yücel, tabiî bunu
sözlü olarak ifade ediyorsunuz.

şifahen,

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T U R G U T YÜ
CEL (Gümüşhane) — Yazılı olarak takdim edelim.
BAŞKAN — Yazılı biçimde ifade ederseniz, öner
ge olarak, tabiî Komisyon olarak, bunu dikkate al
mak zorundayız.
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T U R G U T YÜ
CEL (Gümüşhane) — Hay hay efendim.
BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından verilmiş bir
önerge vardır, okutuyorum :
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Başkanlığa
Görüşülmekte olan maddeye ekti listenin,
b) Grupuna aşağıdaki (8) numaralı emtianın da
karşılığında gösterilen % 5 oranı ile eklenmesini ve
ayrıca sonuna,
«Bakanlar Kurulu (II) numaralı tabloda yazılı sa
tış vergisi nispetlerinde kanunî nispetler içinde kal
mak üzere, pozisyonlar itibariyle, değişiklik yapmaya
yetkilidir».
İbaresinin eklenmesini arz ederim.
Kütahya
Ahmet Mahir Ablum
Sosyal Güvenlik Bakanı
8) Her çeşit televizyon, müzik dolabı, salon rad
yosu, piyano, org, her çeşit klima tesisleri, bulaşık
makinesi, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi % 5,

0:1

BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
CEL (Gümüşhane) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi yeni biçimi ile okutuyorum :
29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 Sayılı Finansman Kanu
nuna Ekli (II) Numaralı Tabloda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi
Madde 1. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı
Finansman Kanununa ekli, aynı Kanunun İşletme
Vergisi ile ilgili 11 nci maddesinin, II neı fıkrasına
göre düzenlenmiş (II) numaralı Tablo ilişikte göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir.

(II) NUMARALI TABLO
Satış Vergisi
nispeti:
(:% olarak)

İşletme veya emtianın nevi
a) işletmeler:
1. Kuyumcular
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sarraflar
Mücevheratçılar
Sauna işletenler
İçkili ve çalgılı lokanta işletenler
Çalgılı meyhane işletenler
Çalgılı birahane işletenler
İçkili ve çalgılı bahçe işletenler
İçkili ve çalgılı gazino işletenler
Kokteyl salonu işletenler
İçkili ve çalgılı kır bahçesi işletenler
Bar işletenler

(Meşkûk altın ve yalnız altından
yapılmış bilezikler hariç)

13.
14.
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diskotek işletenler
Pavyon işletenler
Emtia :
Gümüş eşya grupu
Fos bijütörü, mücevherat grupu (taklit ziynet eşyası dahil)
Parfümeri eşyası (kolonya hariç)
Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu
Her nevi kristal eşya
Oyun âletleri
Her çeşit mobilya ve koltuk ile fabrika imali halılar
Her çeşit televizyon, müzik dolabı, salon radyosu, piyaao, org, her çeşit klima tesis
leri, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi
(Bu grupa dahil 1 000, TL. sini geçmeyen satışlar İşletme Vergisindejı muaftır).
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BAŞKAN — Maddeyi «ie&şik biçimi ık onayı | iniştim. Yani, teklifte istetmeler ve emtia ayrı grup
lar altında toplamış idi; halbuki Bütçe - Plan Koma* sunuyorum...
rnisyonsiBan
kabul ettiği metinde ikisi birleştirilerek
KEMAL ZİYA ÖZTÜRK <Aydm) — Saym Baş
kabul editonişti. Ancak, ayrıca Bütçe - Plan Komis
kan,..
yonunun metninde olan her çeşit televizyon, müzik
BAŞKAN — Bayıtfan efendim.
dolabı, şaton radyosu, piyano, org, her çeşit klima te
KEMAL &İYA ÖZTtmK; (Ay<kft) — Pavyon ife
sisleri,
bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır maki
bar Misrada b r <% 5 farklılık arz ediyor değişiklik
nesi
ve
elektrik süpürgesinin de metne dahil edilmesi
önergesi. Pavyonla bar arasında ne gibi bir fark var
suretiyle, yani esas metnin değişmemesi suretiyle, sis
ki, böyle bir farklılık getirilmiş?
tematiğinde
teklifte yazıldığı şekilde değişiklik yapıl
BAŞKAN — Uygulamadaki kolaylık bakımından.
masını
kabul
etmiştik.
Evet $ay*n Komisyon?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel.
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
Saym ölçen, Sayın Kazan ve arkadaşlarının öner
CEL (Gümüşhane) — Eski kanundan aynen alınmış
gesi, ^Görüşülmekte oian kanmn teklifinin 1 nci mad
tır.
desiyle ekli II numaralı tablonun teklif sahibinin tekBAŞKAN — Bu deyim eski kanundan aynen alın
mıştır diyorsunuz.
; lif ettiği şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz», biçi
minde; bu bir önerge. Bu önerge, «Maddenin tamaPLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
CEL (Gümüşhane) — Evet.
: mini metin olarak şu şekilde kabul edeceksiniz» şek
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İzin verir mi
linde değil, benim anladığıma göre.
siniz efendim?
ikinci olarak gelen bir önergeyi, yeniden işleme
BAŞKAN — Buyurun efendim.
koyarak yeni bir madde metni meydana getirmiş olu
yorum
ALİ NEJAT ÖLÇEN (îsta»k»ij) — Benim a&laGenel Kurulun kabul ettiği biçim; görüşülmekte
raad*ğwn bir husas var. Ashnda Sayın Şevket Kazan
olan
kanun teklifinin 1 nci maddesiyle ekli Tl numa
imzası ile verilen önerge Öatçe - Plan Komisyonu ralı tablonun teklif sahibinin teklif ettiği şekliyle ka
nun kabul ettiği metnin reddi ve teklifin kabulü ma
bulünü önermektedir ve bu kendi bünyesi içinde bir
hiyetinde idi ve oylanarak kabul «dildi. Şimdi kabul
önergedir. Maddeye şekil ve muhteva verme bakı
edilen bu metin, yani önerge ile ka&nl edilen bu me
mından amir hüküm değil.
tinde, pozisyon itibariyle derişiklik yapmaya yetkili
kılmayla Hgili madde yok. Dolayssıyle biz a&ulen oy
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, izin
lanarak vücat bulan bir maddenin içme tekrar bir
verirseniz bunu bir defa daha açıklayayım, müsama
önerge ile başka bir maddeyi yerleştiriyoruz. Öyle
hanıza sığınarak.
yerleştiriyoruz ki, asbada Bütçe - Pk» Komisyonu
Aslında gerek Plan Komisyonun metninde ve ge
nun kabul ettiği «aaddede naevcut olup reddedüd^i
rek ilk teklifte II numaralı tablo söz konusudur.
halde yerleştirmiş oluyoruz. Böylece bir reddin tek
II numaralı tablonun Bütçe - Plan Komisyonunun
rar oylanarak kabulü söz konusudur. Zannediyorum
kabul
ettiği metindeki .gibi değü; ilk teklif sahibinin
ki tatile de aykrndrr. Eğer usule aykırı değilse, baş
teklifindeki
gibi olmasını amirdir verilen önerge ve
langıçtaki reddi, Komisyonun metninin reddini uy'benim
burada
dikkati çektiğim husus II numaralı
gtm %6Wtı şimdiki Komisyon acaba "bu defa teklifin
tabloda
yer
alan
bir yetki meselesinin Plan - Bütçe
içil» %oyte t>rr maddeyi nasıl yerleştirmekte ve redak
Komisyonunun kabul ettiği metinde mevcut olup, esas
siyon yapmaktadır? Burm öğrenmek istiyorum.
teklif metninde mevcut olmayışıdır.
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
II ntaftarah tablonun bünyesinde olan bir yetki
CEL <GtM*tiğh&ne) — Sayın Başlc». jrmsa*de *derdir. Nasıklar bu yetki?
semz *cz «deyam.
«Bakanfer Kanıta ili numaralı tabloda yazılı sa
BALKAN — öuyurun «ümüra.
tış
vergisi ttispçtleriiBde, kanuna nispetler içinde kal
PLÜ^î COMİSyONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
mak üzere, poTÖsy&tâssr itibariyle, değişiklik yapma
CEL <Gwiîinii|tnt) — S a f » Safta», esasen J**Mya yetkükür.»!
mş <&nage$£, Bütçe - Plan KamisşMBunun ««teine
Bu yeöîiyi Bütçe - Plan Kotmisyoinu II jıumaraU
tetabak «tianek aatsfeşSe, yafaa wöe«nttik4e «değişik
lik, lurkiılA yarahfemsıra ben başlangıçta da arz et- j tablonun bir rüknü olarak, bir unsuru olarak, Mr
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Sevgili arkadaşlarım, biz Adalet Partisi olarak vt
İktidarın bir ortağı olarak, bugüne kadar yaptığı
mız beyanlarda ve hazırladığımız tasarılarda da gö
rüldüğü gibi, daima köklü, âdil bir vergi sistemine
taraftar olmuşuzdur. Hiç bir zaman milyarlık ka
çakçıların yanında
olunmamıştır. Hiç bir zaman
Parti olarak gayrimeşru kâra ve anormal yüksek kâr
hadlerine taraftar olmamışızdır. Daima meşru kâ
BAŞKAN — Sayın Ölçen sizi tatmin etmek için
rın yanında ve insaflı kâr hadlerinin yanındayız.
ifade ediyorum. Eğer sizin ifade buyurduğunuz şekilde
Yalnız âdil vergi sistemini getirebilmek, herkesin
şu önergenin kabulüyle madde metni tespit edilmiş
gelirinden, kazancından uygun nispette vergi ala
olsa, biz yeni biçimiyle maddeyi tekrar Genel Kuru
bilmek için, evvelâ Devletin vergi kanunlarını ada
lun onayına sunmayız.
letli hale getirmek lâzım. -Vatandaşın geçim indiri
Şu önerge kabul edilmiştir. Bu önergenin kabulü
mini hesap ederken, gerçek harcaması nedir bunu
şu listenin aynen benimsenmesi demektir; ama bu
kabul etmek lâzım. 300 bin lira kazanan bir mü
metne bir başka önergeyle bir başka hüküm konul
kelleften 160 bin lira vergi almaya kalktığımız za
maz manasını taşımadığı için ve Hükümetin de ye
man, 300 bin lira kazanan mükellefe, «Sen yıldı
niden önerge verme hakkını, dikkate alarak oyladık
üç çocuğunla, beş kişilik nüfusunla 2 800 iira il«
ve şimdi meydana gelen metni yeniden onayınıza su
geçinirsin» dediğin zaman ve o defterde görıVen kâr
nacağım.
ların
yıl sonunda; çok zaman vadeli satışlar, taksitli
Tatmin edebildim mi bilmiyorum; teşekkür ederim. ••
satışlar dolayısıyle müşteri üzerinde kaldığını da
Maddeyi okuttuğum biçimiyle onayınıza sunuyo
hesap ettiğimiz zaman, yani o 300 bin lira kazan
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
cın 3C - 40 bin lirasının veresiye, vadeli saçışlar do
2 nci maddeyi okutuyorum :
layısıyle müşteriler üzerinde kaldığını ve 300 bin
Madde 2. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı
lira kazanan bir mükellefin 100 bin lira ile geçine
Finansman Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şe
bildiğini düşündüğümüz zaman, ondan 160 bin liri
kilde değiştirilmiştir:
vergi almaya kalktığımızda, o mükellefi iflâs ettir
Madde 12. — Son nüfus sayımına göre belediye
mek, esnafsa dükkânını kapattırmak, sanayici ise
ici nüfus 3Q CiClO ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet
geriye götürmek, perişan ütmek demektir ki, bı
gösteren mükellefler {Bu Kanuna ekli II numaralı
maddeleri âdil hale getirmediğimiz müddetçe, bi
tablonun 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
raz evvel beyan ettiğim gibi, her dükkânın önüne,
ve 25 nci pozisyonları hariç) İşletme Vergisinden mu
her fabrikanın önüne, bırakın işletme vergisi kapsa
aftır,
mının genişletilmesini, bir malî müfettiş, bir polis
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
diksek, gerçek vergi almak mümkün olmaz.
üye var mı?..
Şimdi, burada da, nüfusu 30 binden aşağı olan
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Adalet Partisi Grupu
birtakım
beldeler, kasabalar, 'kentler Işfletmte Vergisi
adına söz istiyorum Sayın Başkan.
kapsamı dışında bırakılmış. Yalnız burada belirtil
BAŞKAN — Buyurun sayın Dirik, Adalet Partisi
diği gibi, l'den 2,3-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Grupu adına.
ve 25 nci pozisyonlar hariç tutulmuş; bunlar dışımda
A. P. GRUPU ADINA YÜCEL DİRİK (İzmir)
her şey İşletme Vergisi kapsamı dışında bırakılmış
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
tır.
Bu görüştüğümüz 2 nci madde de bir teklifin
.Sevgili arkadaşlarım, şimdi bu İşletme Vergisi
2 nci maddesidir. Bir tasarının, yani Hükümetten ge
kapsamı dışında bırakılanlar, vatandaşın, hakikaten
len, siyasal bir iktidardan gelen bir tasarının maddesi
her vatandaşın, belki Türkiye'de 7 milyon aileden her
değildir. Bu teklifi küçümseyerek, bu teklifi ve liste
birinin her sene alıp - sattığı maddelerle ilgilidir: Ki
deki maddeleri bir incik - boncuk, bir çalgılı yerlerle
litler, kapı kollian, mandallar, menteşeler, makas
dolmuş madde kabul ederek ve bunu sanki bir siya
çarpmaları... Bunların İşletme Vergisi kapsamı dışın
sal iktidarın vergi reformuymuş gibi mütalaa ederek
da kaılıması çok uygundur. Bugüne kadar bütün bu
konuşmak, muhakkak ki yersiz, haksız bir durum
maddeler, çiviler dabil hepsi, daima İşletme Vergisi
dur.
amir hükmü olarak kabul ediyor, ama aslında teklifte
mevcut değil.
Şu halde verilen önerge oylandığına göre teklife
geri dönülmektedir. II numaralı tabloda mevcut olan
ne ise o mevcuttur; ona, reddedilen Bütçe - Plan Ko
misyonunun metnindeki herhangi bir ibareyi yeniden
eklemeye imkân yoktur efendim.
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'kapsamı içerisinde idi. Hatta nüfusu 30 binin altında,
20 binin altında olan yerlerde; televizyonlar, buz
dolapları, çamaşır makineleri' işletme vergisi kapsamı
dışında bırakılmış, bütün bu çiviler, menteşeler işletme
Vergisi kapsamı içine alınmış idi ki, bir ufak kasaba
da 5 bin liraya, 7 bin liraya bir televizyon alıyor
sunuz, İşletme Vergisi kesilmiyor idi, 5 liraya bir
çivi, 10 liraya bir boya adıyorsunuz, işletme Vergisi
kesiliyor idi ve ma'kibuzunu almadığınız zaman da
vatandaş ceza görmüyor idi. Bu adaletsiz durum, bu
sayede tamamen tersine çevrilmiş, biraz evvel nu
maralarını arz ettiğim pozisyonlardaki maddeler, ya
ni büyük maddeler; her türlü sıhhî tesisat maddeleri,
bataryaları, termosifonlar, küvetler, televizyonlar, rad
yolar dahil, bunlar işletme Vergisi kapsamı içerisin
de bırakılmış; fakat 5 - 1 0 - 2 0 liraya alınan ve fakirzenigin herkesin kullandığı birtakım, çivisinden maka
sına kadar ki malzemenin hepsi işletme Vergisi
kapsamı dışında bırakılmakla vatandaşa şimdiden
büyük bir kolaylık getirilmiştir. Bu da tabiatıyla,
palyatif de olsa yine bir tedbirdir. Ta ki, hem Dev
leti, hem milleti, hem Hazineyi memnun edecek
katma değer vergisi - ki tasarısı hazırdır - çıkın
caya kadar bu gibi tedbirlerin akraması da, büyük
nispette, rakamları milyonlara ulaşan vatandaşlarımı
zın menfaatine olduğundan A. P. Grupu olarak da,
bu 2 nci maddenin aynen kabul edilmesini teklif
ediyor, bu maddeye aynen iştirak ediyoruz.
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum.
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Dirik.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Grup adına
söz istiyorum sayın Başkan.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Kişisel olarak
söz istiyorum sayın Başkan.
BAŞKAN — Sıranızda vereceğim sayın Ersoy.
Buyurun sayın ölçen.
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖL
ÇEN (istanbul) — Sayın Başkan, saygı değer üye
ler;
Aslında, üzerinde görüşülmekte olan çerçeve 2 nu
maralı madde. 12 numaralı maddeyi değiştirmekte ve
30 bin kişiden daha az nüfusa sahip belediyelerde,
ki II numaralı tabloda ifade edilen bazı işletmeleri
vergi kapsamı dışında bırakmaktadır. Aslında bu,
açik ifadesiyle bir göz boyamadır. Bunu böylece be
lirtmek Merim. Mevcut II numaralı tabloda ki bar
işletmek, diskotek işletmek, pavyon işletmek veya in
cik boncuk satmak küçümsenecek hizmetler değil
dir.
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,Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biç bir hiz
meti küçümseyen bir parti değüMz; ama büyük Tür
kiye'den bahseden bir siyasal iktidarın, büyük serma
yeden vergi almayarak, incik boncuk satarak çok kü
çük gelirler sağlayan hizmetleri vergi içkide tutma
sını küçümsüyoruz. Yani bir tavrı, bir iktidar tavrı
nı küçümsüyoruz, beğenmiyoruz, eleştiriyoruz ve
«Siz gerçekte vergi alıyormuş gibi görünme görü
nümü içindesiniz, böyle yasa teklifleriyle ortaya çıktı
ğınız için» diyoruz.
Burada ne sarrafı, ne mücevherat satanı, ne sau
na işleteni, ne bar işleteni, ne diskotek işleteni hiç
bir Cumhuriyet Halk PartM küçümsemez. Diskotek
işletmek günah bile olsa, Cumhuriyet Halk Partili o
hizmeti yapanı küçümsemez. Bunu böylece ifade et
mek isterim.
Aslında madde üzerinde sizlerin vaktini alırken,
bir önemli noktayı daha ifade etmek ihtiyacını his
sediyorum. O da, «belediye» deyimiyle neyin kast
edildiğidir. 30 bin nüfuslu bir belediye acaba nere
dedir? Yoksa, 3 milyon nüfuslu metropoliten bir
bölgenin mülhak belediyesi mi? O takdirde, bu iş
letme vergisinin kapsamı dışında kalacak. Buna hiç sa
rahat getirmeden ve Komisyonun bununla ilgili öner
gesinden rücu ederek, tekrar teklif metnine geri
dönmek ve sonra da teklif metaline madde 2'yi mon
te etmek, bu konuyu ciddiye almamak demektir, aslirada küçümsemek demektir. Eğer, 30 bin nüfusta da
ha az bir mülhak belediye, bir metropoliten kentin
tam orta yerinde ve en çok barların bulunduğu mev
kide ise, işletme vergisinden muaf; ama 31 bin nüfuslu
Anadolu'nun İlçesindeki bir belediye, işletme vergi
sinden muaf değil. Aslında, bu 2 numaralı madde
ciddiye alınmadığı içindir ki, böyle bir adaletsizliği de
peşinde sürükleyip, buraya getiriyor. Bizim ifade et
mek istediğimiz husus bu. Bunu anlamazlığa gel
mekle, bu sorumluluğun altından kolay kolay kurtula
mazsınız. Bu manevî sorumluluğun sırtınızdan atıl
ması, ertelenmesi mümkün olamaz.
ıBir başka noktaya daha burada değinmek istiyo
rum, 2 numaralı madde dolayısıyle. 1,318 saydı Ya
sa sakat bir yasadır. 13İ& sayılı Yasa Türk Kamu
Maliyesini felce uğratmış bir yasadır. 1318 sayılı
Yasa, aslında büyük kazanç sahiplerini koruyan;
ama bunu örtbas etmek üzere İncik boncuk satmak
suretiyle çok küçük gelirler sağlamaya çalışan hiz
met erbabını, küçük sanayii işletme vergisine mah
kûm etmektedir. Gelâmdz, 2 numaralı tabloda yer alan
bütün hizmetleri vergi dışı tutalım ve geliniz, eğer
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sosyal adaletten ve vergi adaletinden bahsediyorsanız;
bar işletmeyi, diskoidc işletmeyi, sauna işletmeyi fcüçüm-semtiyoreanız banlara bu vergileri koymayalım.
YSttâsek fiyat düzeyinde, artan hayat pahalılığında
acaba kaç vatandaşımız, kaç yurttaşımız ayda bir defa
•veya senede bir defa yanına hanımını veya çocuğunu
alarak bir bahçede çay içme imkânına sahip? Ge
liniz, oradan İştaCmie Vergisi almayalım; ama İşletme
Veflgi&kıli almadığımız zaman onun vergi hesapları
nın daha rahat tutulacağı yeni bir düzeni getirelim.
Bunları görmezliğe geliniz ve burada II numaralı
tabloya Meclisimizi meşgul ediniz ve sonra da deyi
niz ki, «Diskotek istetmeyi, bar işletmeyi veya indik
boncuk satmayı niye küçümisüyorsunuz?:» Aslında kü'
çümsenecek olan husus, bunu böyle ifade eden, bu
nu böyle ifade etmekte olan zihniyettir; burada bil
hassa bdirtmek isterim.
Bir başka nokta; 2 numaralı madde nedeniyle,
Aslında Bakanlar Kuruluna verilen ve pozisyon
değişikliği yapmaya yetkili kılınan hususun kapsamı
itiiıbarayle bu muafiyet içine giren pozisyon numarala
rına da şamil olduğu noktasıdır. Bu hususu da eleş
tiri konusu yapmak istiyoruz.
Şu halde 2 numaralı madde, aslında teklifin hem
nuhuna, hem de öneıigdarden sağlanan amaca aykı
rıdır. 2 numaralı maddede yer alan hususlar - ki, 2 nu
maralı madde çerçeve maddesidir. O,, aslında 12 nu
maralı maddeyi değiştirmektedir - 30 bin nüfusun
haraıgi tür belediyeye ait olduğunu, mülhak beledi
yede imidir, yoksa metropoliten bir kentin belediye
lerine de şamil midir, bunu tasrih etmek ve 2 numara
lı maddeyi, sorumluluğu, siyasal iktidarınıza ait olmak
dizere değiştirme görevinin tarafınızdan kabul edil
mesini rica ediyorum.
Hepinize saygılar gunarım, teşekkür ederim.
(C. H. P. atraJarMidaii alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen.
ŞENER BATTAL (Konya) — Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına
buyurunuz Sayın Şener Battal.
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
131*8 saydı Finansman 'Kanunuyla ilgili tablonun
değiştirilmesini müteakip getirilen 2 nci istisna maddesi
üzerinde Millî Selâmet Partisi Gnupja adına görüşlerimâzi arz «itaeye çalışacağımı.
Mubteöera m'IHet^ökiteri, -daha evvelki İşletme
Vergisi tablosunda naîburiye, inşaat hırdavatı, boya,
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çivi, teldolabı gibi şeyler vergi kapsamı .içindeydi ve es
ki tatbûkate buzdolabı alam vergıi ödemiyor ve teldo
labı olan köylü vergi ödüyordu. Getirilen bu teklifle,
1 nci maddede görüşülen ek tabloda bu hususun dü
zeltilmiş olması memnuniyetimizi mucıip bulunmak
tadır. Ancak, 2 nci maddede, istisna maddesiyle
mutabık olmadığımız hususlar vardır. Şöyle ki, getiri
len 2 nci madde belediye içi nüfusu 30 binden aşağı
olan yerlerde İşletme Vergisi olmayacağını ifade et
mektedir, derpiş etmektedir.
Şimdi, Ankara 'merkezinde aynı yerlerde İşletme
Vergisi olacak; ama Çubuk belediyesinin merkez nü
fusu 30 binden azsa orada İşletme Vergisi olmaya
cak. O 'halde, barı, pavyonu, içkili çalgılı lokantayı,
gazinoyu, barı, birtakım diskotek ve pavyonları köye
götürmenin, icap ederse, maddesi gibi yorumlanmaya
müsait oluyor bu 2 nci madde.
Biz, benden evvel görüşen sayın parti sözcüsü
gibi, barı, pavyonu, içkili yerleri tasvip eden anla
yış içinde değiliz. Onları, Türk toplumunun felâket!,
belâsı olarak görüyoruz.
Bu «belâ» yi çok manada söylüyorum. Türkiye,
içkili yerlerle tüketim toplumu haline getirilmek is
teniyor
Türkiye'de bir yılda 1 milyar liralık içki tüketimi
var. Bunu 2 milyara çıkardığınız gün, tasarrufları
azaltırsınız, yatırımları azaltırsınız. O halde, bu gibi
yerleri, İşletme Vergisi kapsamı dışında, tahditlerle
teşvik etmek, hele hele büyük merkezler yarine, kü
çük eğlence merkezleri, küçük Monte Karlo'lar, kü
çük Las Vegas'lar veya gazetelere geçen bir takım
güneydeki fuhuş yerleri gibi küçük merkezleri teşvik
cd'ci olabilir. Onun için 2 nci maddeye tamamen
grup olarak karşıyız, oy vermeyi düşünmüyoruz.
Madem İşletme Vergisi getiriyorsunuz, bu vergiyi en
iyi kaynaklara tahsis ediniz. Lüks tüketime tahsis
Lüks tüketimi azaltmak için tahsis adiniz. Ona biz
katadır. Lüks tüketim elbette vergilendirilmelıi. Türk
toplumu tüketim toplumu olmaktan uzaklaştırılmalı.
Reklamlarla uzaklaştırılmalı, islamları masrafa yaz
mak suretiyle, vergi kaçırılmasına vesile olunmamalı. Işfeıtm© Vergi hadleri bu gibi tüketim yerlerinde
artırılmalı v© ondan dolayı tüketim toplumu olma
mız ••öntaaüaa'elidtir.
Şimdi, şurada sayılıyor; «Mücevheratçı sarraf,
(kuyumcu, sauna, tiçkii ve çalgılı lokanta işletenler,
çafph meyhane işletenler, çalgılı birahane işleten
ler, (içkii ve çalgılı bahçe işletenler, liçkiM <ve çalgılı
gazino işletenler, kokteyl salonu işletenler, içkili ve
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çalgılı bir kır eğlencesi bahçesi (işletenler, bar işleten
ler, diskotek -.işletenler, pavyon (işletenler» bunlar ver
gilendiriliyor. Gayet güzel. Ama, bunları köye gönderdığimıizde vergilendirmezsek yazık olur. Köylümüze
yazık olur, kasabadaki vatandaşımıza yazık olur. Bun
lar kurnaz ticaret erbabıdır. Bu 'kurnaz ticaret erbabı,
bilesiniz 'ki şehrin merkezinde, ayrıca çok büyük sos
yal problemler doğuran yeni yerler inşa ederler. Onun
(için muhterem .arkadaşlarım, bu maddeyi toptan red'dötmemiz.lâzıim.
Bendeniz, yukardalki bir çalışma vesilesiyle bu mad
denin istisna maddesi ile de mutabık değilim. Burada
diyoruz ki, «Bijütörlük eşya, mücevherat veya par
fümeri. «Hiç (kimse gidip de bir anda 'bin liralık ruj
almaz. Bir anda bin liralık makyaj malzemesi almaz.
Siz bu bin liralık istisnayı getirmekle biç bir şey yap
mamış oluyorsunuz. Onun için, bendeniz teessürle
ifade edeyim, yukarıdaki bir heyetin - işçi heyetinin çalışması sebebiyle, o istisna maddesine yetişeme
dim. Üçüncü ile ifade ediyorum, kabul edilmiştir.
Ama ıh'iç olmazsa, şu 30 binlik istisnaiyi getirmeyelim.
Pavyon işleten, gümüş eşya, bijütörü lüks, kürk satan
lar 30 bin nüfuslu yerde de olsa, köyde de satılsa,
kentte de satılsa vergisini ödesin ve böylelikle Devlete
de vergi 4ta ynağı çıksın.
Bu maddeyi, bu manada son derece tehlikeli bu
luyorum. Hükümetlimiz ahlâk ve maneviyat fikriy
le yola ç sikmiş, milliyetçi bir hükümettir. Programın
daki anahedefler, espriler bu istikâmettedir. Üstelik,
vergi kanunlarında ısrarla bir anda değişikliğin mah
zurları vardır.
Omun için muhterem arkadaşlarım, 2 nci madde
nin hiç olmazsa Komisyonca geri alınmasını veya Hü
kümetin tezekkür etmesini veya Meclisim izin reddet
mesini tekrar tekrar Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na ifade ediyorum ve bu ifademi heyecanımla tekrar
lıyorum. Müsamahanızı dileyerek saygılar sunarım.
ETEM EKEN (Çorum) — Ahlâk, maneviyat Hü
kümeti hırsızlığa niye karşı çıkmıyor?
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Battal.
Kişisel olarak Sayın İlhan Ersoy; buyurunuz efen
dim.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım,
çok değerli arkadaşlarım;
Bu üzerinde durduğumuz madde, esas itibariyle
politika ile, politik görüşlerle hiç ilgisi olmayan bir
maddedir. Haddizatında kanunun esasını, esprisini
1 nci madde getiriyor. 2 nci madde ise, sadece ve sa
dece, hangi yerlerde, 30 binden aşağı nüfusu olan bel
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delerde hangi cins emtia veya işletmenin işletme ver
gisinden muaf olacağını gösteriyor. Bu itibarla bende
niz bu maddenin, 1 nci madde kabul edildikten son
ra, pek üzerinde görüşülecek bir madde olduğuna ka
ni değilim. Ancak burada, kanunun tümü üzerinde ve
1 nci madde üzerinde yapılan görüşmelerde açıkça be
lirtildi ki, bazı malların, emtianın, yani taşınabilir
şeylerin, nüfusu 30 binden yukarı yerlerde satılması
halinde İşletme Vergisine tabi olması, nüfusu 30 bin
den aşağı yerlerde satılması halinde de İşletme Vergi
sinden muaf olması bahis konusu olduğundan, bun
ların kısmen çeşitli yollarla, nüfusu 30 binden daha
aşağı olan yerlerde satılmasına veya satılır gösterilme
sine vesile teşkil ediyor. Bu aksaklığı gidermek lâzım
geliyor. Bunun için tedbir alınması lâzımdır diyorduk.
Bendeniz de teklifimi, gerekçemi bu fikre istinat et
tirerek hazırlamıştım. Yüce Komisyon da vaktiyle ay
nı görüşe katılmışlardı. Şimdi burada yapılacak tek bir
husus vardır; kanaatimce, 2 nci madde ile, mevcut
Kanundaki 12 nci maddede bir değişiklik yapılıyor. Bu
değişiklikte çeşitli pozisyon numaralan
veriliyor.
Bu pozisyon numaralan, Plan Komisyonunca kabul
edilen metindeki pozisyon numaralarıdır. Halbuki
Yüce Meclis, biraz önce bendenizin teklifini ufak
bir redaksiyon ve ilâve ile kabul etmiş olmakla, bu
radaki pozisyon numaralarını iki grupta toplamış;
işletmeler ve emtialar olarak değerlendirmiş ve ne
ticede değiştirmiştir. Eğer bu metin, 12 nci madde
de yapılacak değişiklik, teklifteki gibi, Komisyon
dan gelen metindeki gibi kabuUenildiği takdirde, o
zaman pozisyonlar arasında yanlış anlama ve tat
bikatta aksaklıklar doğacaktır. Bunun da 1 nci mad
deye paralel olarak değiştirilmesi lâzım gelmektedir.
Esasen bu madde onu derpiş etmektedir. Yoksa,
haddizatında küçük yerlerde barlar açılmasına, pav
yonlar, diskotekler açılmasına imkân vermiyor. Bu
hususlar zaten 1318 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinde var. Biz burada sadece ve sadece işletme ve em
tialarla alâkalı teklifimizi, «30 binden aşağı yerler
de satılırsa ne olsun, 30 binden yukarı yerlerde sa
tılırsa ne olsun, yani vergiye tabi olsun mu olma
sın mı» şeklinde değerlendirmiş olduğumuz için ve
1 nci maddeyi de demin kabul buyurduğunuz şekle
uygun olarak, zannediyorum ki burada, «Son nüfus
sayımına göre belediye içi nüfusu 30 bin ve daha
aşağı olan yerlerde faaliyet gösteren işletmeler İşlet
me Vergisinden muaftır» şeklinde değiştirmekle ik
tifa etmek durumunda kalmak zorundayız.
Bu hususta sayın Hükümet temsilcisinin bir tak
ririni Yüce Başkanlığa sunduğunu biliyorum. İltifat
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buyurulduğu takdirde, bu aksaklık, yani iki madde
arasındaki paralellik sağlanmak suretiyle bu aksaklık
giderilecektir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy.
Başkaca söz isteyen sayın üye var mı efendim?.
Komisyon adına buyurun.
PLAN KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLİ ABDURAAHMAN UNSAL
(Adıyaman) — Sayın
Başkan, 1 nci madde üzerinde verilen bir önerge ile
Komisyonun teklifinin dışında bir teklif kabul edil
miş oldu; ilk teklif sahibinin teklifi istikametinde. An
cak 2 nci madde, 1 nci madde ile irtibatlıdır. Birin
ci maddedeki liste değiştiğine göre, 2 nci maddeyi
de ona göre tanzim etmek üzere 2 nci maddenin
Komisyona iadesini arz ediyoruz.
BAŞKAN — îçtüzüğün 89 ncu maddesine göre
değil mi efendim?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt
ABD U R R A H M A N UNSAL (Adıyaman) — Evet efen
dim.
BAŞKAN .— Komisyon, 2 nci maddenin kendi
sine iadesini istemiştir.
İçtüzüğümüzün 89 ncu
maddesine göre, maddeyi Komisyona geri veriyo
rum efendim.
Hal böyle olunca, teklifin yürürlük maddelerine
geldik; görüşme olanağımız kalmadı. Bu teklifi, Ko
misyon yeni şekli ile maddeyi getirdikten sonra gö
rüşmek üzere erteliyorum efendim.
14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şerbetçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım. Orman ve
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı :
231)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri sıra, Bilecik
Milletvekili Sayın Mehmet Ergül'ün, Şerîbetçiotu Zi
raati Kanun teklifinin görüşülmesine gelmiştir.
Bu konuya ilişkin komisyon?.. Yok.
Hükümet?. Yok. Görüşmeleri erteliyorum efen
dim.
15. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun, 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının
sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu
raporu.
(11392) (S. Sayısı: 232) (1)
BAŞKAN — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
îç Hizmet Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fık(1) 232 S. Sayılı Basmayazı tutanağa

eklidir.
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rasının sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hak
kında Kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon?. Burada.
Hükümet?.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR
DAİRESİ BAŞKANI MUZAFFER BAŞKAYNAK
— Sayın Başkanım, Hükümet adına yetki belgesi ile
ben görevlendirildim efendim.
BAŞKAN — Hükümet adına, Daire Başkanı Hâ
kim Kıdemli Albay Sayın Muzaffer Başkaynak yetki
li kılınmıştır.
Efendim, tasarıya ait raporu, kısa olması nedeniy
le okutuyorum.
(Millî Savunma Komisyonu raporu okundu)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tasarının tütü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?. Yok. Söz
isteyen bulunmadığına göre, maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi oktuyorum:
211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununun 108 nci Maddesinin 1 nci Fıkrasının So
nuna (e) Bendi ile İki Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Tasansı
Madde 1. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108
nci maddesinin 1 nci fıkrasına (e) bendi ile birinci
fıkradan sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.
e) Acilen şevki gereken hasta ve cenaze nakilleri
için tahsis edilecek vasıtalardan,
Savaşta ve olağanüstü hallerde, izinli personel
ve hizmetin gerektirdiği diğer işlerde görevlendirile
cek personel ile sivil moral ekipleri, harekât bölge
sine ve harekâtla ilgili diğer garnizonlara gidiş ve
dönüşlerinde kara, deniz ve hava ulaştırma araçla
rından yararlandırılabilirler.
Barışta olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başka
nının emri ile kişiler veya görev ve hizmetler için
hava ulaştırma araçları tahsis edilebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye var mı?
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 1 nci
madde üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güley.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım;
211 sayılı Türk Silâihlı Kuvvetleri İç Hizmet Ya
sasının 108 nci maddesine bir (e) bendi ilâve eden
kanun tasarısının 1 nci maddesinin sonuncu fıkra-
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sında «Kişiler» kelimesinin önündeki «Önemli» söz
cüğü tasarıda mevcut olmasına rağmen, Komisyon
tarafından, biraz evvel dinlediğimiz gerekçe ile kal
dırılmış bulunuyor. Bu gerekçe, demin okunduğu
gibi, «Genelkurmay Başkanının emri ile önemli ki
şiler veya görev ve hizmetler için makamdan maka
ma, insandan insana değişebileceği izahatan vares
tedir.» gerekçesine dayanmaktadır.
Önemli kişiler.. Şüphesiz her insanın kendi kişi
liği önemlidir; fakat sosyal ve siyasal hayatta ve
özellikle uluslararsı ilişkiler ve münasebetlerde
«Önemli» kelimesi geniş bir kavrama ve kapsama
ulaşır. Eğer bunu Komisyonun getirdiği gibi, sadece
kişiler olarak alırsak. O vakit bunu sübjektif ölçüle
re, Genelkurmay Başkanının önemli saydığı, lüzum
lu gördüğü kişilere çoğaltmış, genişletmiş oluruz.
Halbuki uluslararası deyim ve teamülle «Önemli»
kelimesinin konulması gerekir. Meselâ, Türkiye'de
bir konuğumuz vardır, yabancı bir memleketten şüp
hesiz görevle gelmiştir; ama Genelkurmayın ona as
kerî uçak verip de, onu Ankara'dan İzmir'e veya İs
tanbul'a göndermesi, görevi ve hizmetin gereği değil
dir. Ama onu, Türk Hava Yullarının uçağı ile değil
de, askerî bir uçakla Malatya'ya, Kars'a veya İs
tanbul'a, İzmir'e göndermek gerekmektedir.
Bu zat, önemli bir kişidir. Hatta Batıdaki deyimi
ile, bu kişi çok önemli bir kişi olabilir. Yani, bunlar
için özel uçaklarda özel koltuklar ayrılır, özel se
ferler yapılabilir. Hatta önemli kişinin Batıdaki kar
şılığı, Very Important Person'dur. Kısaltılmış tabi
riyle de «VIP» diye karşılanır. Yani, bu, ona yer ay
rılmasını, herkesten önce o araçtan, o uçaktan ya
rarlanmasını gerektirir.
Deminki misalim, bu çok önemli kişiyi tam ta
nımlamaz; şimdi hatırımıza gelemeyecek, benim size
burada arz edemeyeceğim birçok şahısları kapsar.
Eğer tasarıda olduğu gibi, hiç değilse «çok» unu
kaldırarak «Önemli kişiler» dersek, bizde bir kişinin
başına «Önemli» kelimesini koyunca, o kişiyi çok
önemli en son haddiyle önemli olarak anlarız. Her
halde tasarı hazırlanırken, batının «Çok önemli» ke
limesindeki «Çok» kaldırılarak, «Önemli» ile iktifa
edilmiş; fakat Komisyon kişilerin önemsizliğini süb
jektif olarak almış olacak ki, bunu kaldırma yoluna
gitmiş.
Bence kaldırılmamalıdır ve «Önemli kişiler» de
yimi, tasarıda olduğu gibi yerini korumalıdır. Aksi
takdirde, «Kişiler» dersek; o vakit metinde olduğu
gibi şöyle oluyor: «Barışta, olağanüstü hallerde, Ge-
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nelkurmay Başkanının emiryle kişiler veya görev ve
hizmetler için hava ulaştırma araçları da tahsis edi
lebilir.»
İşte bu takdirde, tatbikatta sakınca çıkar, süb
jektif ölçüler çıkar ve kanun yapıcı, kanun koyucu
olarak bizim hedefimizin ötesine gidilmiş olur.
Bundan dolayı, çok basit gibi görünmekle beraber,
bendeniz buradaki metnin son fıkrasının, Hükümet
tasarısında olduğu gibi değişik şekli ile kabul edilme
sini saygılarımla rica ediyorum. Ayrıca bir de öneri
takdim edeceğim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güley.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hüse
yin Abbas, buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ABBAS
(Tokat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlanm;
211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonu
na (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkındaki Ka
nun tasarısı üzerinde kısaca, Millî Selâmet Partisi
Grupunun görüşünü arz etmek için söz almış bulunu
yorum,
Değerli arkadaşlarım, esasen Türk Silâhlı Kuv
vetleri mensuplarının, her türlü olaylar ve afetler
karşısında, şahısların veya aile efradının bir yerden
diğer bir yere kara ve deniz yolları araçları ile ve
askerî araçlarla gitmeleri mümkün. Ancak, günün
gelişen, değişen şartları karşısında, ölüm hallerinde,
tabiî âfet hallerinde veya olağanüstü harp hallerinde
bir yerden diğer bir yere gerek bu şahısların ve ge
rekse bunlara iştirak edecek refaktçıların bir an ev
vel menziline ulaştırılması için hava yolları ile de,
Genelkurmayın, Hava Kuvvetleri Kumandanlığının
nezdinde yapacağı temasla, o yolla da nakledilme
leri hususunu esasen burada getiriyor. Böylece ka
nuna, İç Hizmet Kanununun mezkûr maddesine
esneklik getirmiş oluyor. Bu bakımdan, Grup olarak
bu maddenin kabulü yönünde oy kullanacağımızı
saygılarımla arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbas.
Başkaca söz isteyen sayın üye?. Yok.
Kunuya ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum:
Sayın Başkanlığa
1 nci maddenin son fıkrasındaki, «Kişiler» söz
cüğünden önce, Hükümet tasarısında olduğu gibi
«önemli» sözcüğünün ilâvesini saygı ile öneririm.
Ordu
Yozgat
Ferda Güley
Nedim Korkmaz
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iSamsun
Fuat Uysal

Manisa
Mustafa Ok
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI
İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Genel Ku
rulun takdirlerine arz ederiz efendim.
BAŞKAN — Evet efendim.
Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler..
Önerge kabul edilmiştir.
Maddeyi değişik biçimi ile okutuyorum efendim:
211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nunun 108 nci Maddesinin 1 nci Fıkrasının Sonuna
(e) Bendi ile fki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı
Madde 1. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 108 nci
maddesinin 1 nci fıkrasına (e) bendi ile birinci fıkra
dan sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.
e) Acilen şevki gereken hasta ve cenaze nakilleri
için tahsis edilecek vasıtalardan,
Savaşta ve olağanüstü hallerde, izinli personel ve
hizmetin gerektirdiği diğer işlerde görevlendirilecek
personel ile sivil moral ekipleri, harekât bölgesine ve
harekâtla ilgili diğer garnizonlara gidiş ve dönüşlerin
de kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarından yarar
landırılabilirler.
Barışta olağanüstü hallerde, Genelkurmay Baş
kanının emri ile önemli kişiler veya görev ve hiz
metler için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilir.
BAŞKAN — Bu biçimi ile maddeyi onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
ılkinci maddeyi okutuyorum efendim.
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?. Yok.
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler..
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Üçüncü maddeyi okutuyorum efendim:
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?. Yok.
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler?..
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
var mı efendim?. Yok. Tasarının tümünü onayınıza
sunuyorum: Kabul edenler?. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
Tasan Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ol
sun.
16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fran
sa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bu
lunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci madde
sinin son paragrafının Sözleşme metninden çıkarıl
masına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu. (1/359) (S. Sayısı : 233)
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Fransa Hükümeti arasında imzalanmış bulunan
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin
Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılması
na İlişkin - Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine
başlıyoruz.
Sayın Hükümet?
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Burada efendim.
BAŞKAN — Komisyon?. Yok.
Efendim Komisyon bulunmadığı için görüşmeertelenrn iştir.
17. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. Sa
yısı : 234)
BAŞKAN — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının uygun bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının müzakeresine geçiyoruz.
Sayın Hükümet?.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Burada.
' BAŞKAN Zatiâliniz temsil ediyorsunuz Sayın
lAblum.
Sayin Komisyon?. Yok. Bu nedenle ertelenmiştir.
18. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 275
sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271)
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,
275 sayılı Yasanın 11 nci Maddesinin Değiştirilme
sine İlişkin Yasa Teklifinin gör üşümeleri ne başlıyo
ruz.
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Sayın Ünsal'ın teklifi İçtüzüğümüzün 38 nci
maddesine göre gündeme alındığı için Komisyonu
aramıyorum.
Hükümet?. Yok. Bu nedenle, bir defaya mahsus
olmak üzere ertelenmiştir.
19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 ar
kadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önerisi. (2/335) (S. Sayısı :
273)
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Reşit
Ülker ve 3 arkadaşının, En Az Geçim İndiriminin
Yükseltilmesine İlişkin Yasa Önerisinin görüşmele
rine geçiyoruz.
38 nci maddeye göre gündeme alındığı için Ko
misyonu aramıyorum.
Sayın Hükümet?. Yok. Bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir.
20. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Fındık Ziraatı hakkında kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
ma önergesi. (2/222) (S. Sayısı: 274)
BAŞKAN — Giresun Milletvekili Mustafa Kemla
Çilesiz'in, Fındık Ziraati Hakkında Kanun Teklifi
nin görüşülmesine başlıyoruz.
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme al
dığımız için Komisyonu aramıyorum.
Hükümet?.. Yok. Bu nedenle, bir defaya mahsus
olmak üzere teklifin görüşülmesi ertelenmiştir.
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BAŞKAN — 1131 sayılı Kanunla onaylanan
Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine geçiyoruz.
Esas Komisyon?. Yok.
Hükümet?.. Yok. Bu nedenle, görüşmeleri ertele
miş bulunuyoruz.
23. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı :
277)
BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın Ke
mal Tabak ile Afyon Karahisar Milletvekili Sayın
Mete Tan'ın, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifinin görüşülmesine geçiyoruz.
Bu konu ile ilgili Kornisyon?. Yok.
Sayın Hükümet?.. Yok.
Bu nedenle görüşmeler ertelenmiştir.

24. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi,
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayı
sı : 175 ve 175'e 1 nci ek)
BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sayın Cihat
21. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3
Bilgehan ve 5 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136
arkadaşının 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin De
za Kanununun 426 ve 428 nci Maddelerinin değişti
ğiştirilmesi,
Bazı Maddelerine Fıkralar ve Kanuna
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
Geçici
Bir
madde
Eklenmesi Hakkındaki 1238 sayı
desi uyarınca Gündeme alınma önergesi (2/256) (S.
lı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi
Sayısı : 275)
Hakkında Kanun Teklifinin görüşmesine geçiyoruz.
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Hatiboğ
Sayın Adalet Komisyonu?.
lu ve 3 arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk
Ceza Kanunun 426 ve 428 nci Maddesinin Değiştiril
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI NADİR
mesine Dair Kanun Teklifinin görüşülmesine geçiyo
LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Burada Sayın Başkan.
ruz.
BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı burada.
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme aldı
Sayın Hükümet?.. Yok.
ğımız için Komisyonu aramıyorum. Hükümet?. Yok.
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
25. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve
22. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya
45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine
nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden dü
nun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
zenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S.
maddesi uyarınca Gündeme alınan önergesi. (2/45)
Sayısı : 276)
J (S. Sayısı : 278)

IVt Meclisi

B : 95

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Abdullah
Baştürk ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Mad
delerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin
Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin
görüşülmesine geçiyoruz.
Teklif, İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine göre gün
deme alındığı için Komisyonu aramıyorum.
Hükümet?. Yok.
Bu nedenle ve bir defaya mahsus olmak üzere tek
lifin görüşülmesi ertelenmiştir.
26. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
5.1.
1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları (2/56) (S. Sayısı: 280)
BAŞKAN — Kırklareli Milletvekili Sayın Meh
met Atagün'ün 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt
Kanununa Bk Kanun Teklifinin görüşülmesine geçi
yoruz.
iSayrn Komisyon?,.
PUAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Burada.
'BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkanvekili bu
rada.
Sayın Hükümet?. Yok.
Bir defaya mahsus olmak üzere görüşmeler erte
lenmiştir.
27. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Plan Komisyonları raporları (1/168) (S. Sa
yısı : 281)
BAŞKAN — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşmesine geçiyoruz.
Plan Komisyonu Başkanvekili sayın Unsal bura
da.
'Sayın Hükümet?. Yok.
Bu nedenle, görüşmeler bir defaya mahsus, olmak
üzere ertelenmiştir.
28. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu (1 / 406) (S. Sayısı :
282)
BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Ser
mayesinin 7 Milyar Liraya Çıkarılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısının görüşmesine geçiyoruz.
Plan Komisyonu burada.
Sayın Hükümet?. Yok.
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Bu nedenle, görüşme bir defaya mahsus olmak
üzere ertelenmitir.
29. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283)
BAŞKAN — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın
Salih Tanyeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin görüşmesine geçiyoruz.
Teklif, İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine göre gün
deme alındığı için komisyonu aramıyorum.
Sayın Hükümet?. Yok.
Bu nedenle, görüşme bir defaya mahsus olmak üze
re ertelenmiştir.
30. Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları
İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına
Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının
Cumhuriyet Senatosunca Reddine Dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Millet Meclisi Plan
Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/265; C. Senato
su : 1/396) (M. Meclisi S. Sayısı : 183'e 1 nci ek) (C.
Senatosu S. Sayısı: 554)
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı İskân İhti
yaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanı
lan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satıl
masına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın görüşmesine geçiyoruz.
Plan Komisyonu Başkanvekili Sayın Unsal bura
dalar.
Sayın Hükümet?. Yok.
Bu nedenle, görüşme bir defaya mahsus olmak
üzere ertelenmiştir.
31. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 ncu Mad
desinin 12 Şubat 1963 Tarih ve 172 Sayılı Kanunla
Değişik (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri, Millî Savun
ma ve Plan Komisyonları Raporları (1/236) (S. Sayı
sı : 284)
BAŞKAN — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 ncu Mad
desinin 12 Şubat 1963 Tarih ve 172 Sayılı Kanunla
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Değişik (B) Fıkrasının 3 ncü Bendinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine geçi
yoruz.
Esas komisyon olarak Plan Komisyonu hazır.
Sayın Hükümet?. Yok. Bu nedenle, bir defaya
mahsus olmak üzere bu Tasarının da görüşülmesi er
telenmiştir.
32. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 261 sayılı Askerî
Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Ka
nunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal İşler, Millî Savunma ve Plan komisyonları ra
porları (1/272) (S. Sayısı : 285
BAŞKAN — 15 . 12 . 1934 tarih ve 261 sayılı As
kerî Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revir
lerde Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E)
Bendi Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının görüşül
mesine geçiyoruz.
Sayın Plan Komisyonu?.. Hazır.
Sayın Hükümet?. Yok.
Bir defaya mahsus olmak üzere Tasarının görüşül
mesi ertelenmiştir.
33. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa
üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca değişti
rilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni hak
kında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C.
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mec-
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lisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 499)
BAŞKAN — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa 3 Geçici Madde île Bir
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Mec
lisince benimsenmeyen metni hakkında Karma Ko
misyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Komisyon metinlerinin görüşülme
sine geçiyoruz.
Konuya ilişkin Komisyon?..
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Komisyona lü
zum var mı? Çünkü, sadece oylama bahis konusu, 3
metin oylanacak.
BAŞKAN — İçtüzüğümüzün amir hükmünü bili
yorsunuz; görüşmeler sırasında, 38'e göre olmayan ko
nularda komisyonu ve hükümeti arıyoruz.
Karma Komisyon?. Yok.
Hükümet?. Yok.
Komisyon olmadığı için, bu konununda görüşül
mesi ertelenmiştir.
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmak üze
redir; bir konu alınsa bile görüşme imkânı maalesef
yok, gayet kısa bir zaman kaldı.
Çalışma süresinin dolmuş olması nedeniyle gün
demdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyle görüş
mek için 4 . 5 . 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim.
Kapanma Saati : 18.55

• •

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARİ
1. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in,
Adana - Kadirli ilçesinde su yataklarının temizlen
mesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Selâhattin Kılıç'in yazılı cevabı. (7/1026)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz
ederim.
Saygılarımla.
2 . 2 . 1976
Adana Milletvekili
Emin Bilen Timur

Adana'nın Kadirli ilçesi Akköprü, Çukurköprü Davutlar Çiftliği Hardallı Köyü arazisinin mıntıka
ya bol yağmur yağdığı zamanlarda dranaj kanalları
nın sel sularını boşalttıkları Kesik suyu ve Sumbas
suyu yataklarının dolması ve Mehmetli Barajından
fazla gelen suların Kesik su yatağına boşaltılması
nedeniyle su basmakta bu civar çiftçilerimiz her yıl
mağdur olmaktadırlar.
1. — Kesik suyu, Sumbas suyu ve drenaj kanal
larının toplandığı Sarı su tabir edilen su yataklarının
temizlenmesi Bakanlığınızca düşünülmekte midir?
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Bakanlığınızın bu yolda yapılmış çalışmaları var mı
dır, var ise bunlar nelerdir?
2. — Mıntıkaya fazla yağmur yağdığında Meh
metli Barajından Kesik suyuna verilen fazla suların
kontrollü verilmesi özelikle Kesik su yatağının taşı
yacağından fazla su verilmemesi mümkün müdür?
3. — Kesik su yatağı Sumbas su yatağı ve dre
naj kanallarında toplanan sel sularının açılacak ka
nallarla Savrun suyuna aktarılması düşünülmekte mi
dir? Bu hususta yapılmış çalışmalar var mıdır?
4. — Yukarıda sayılan mıntıkada her sene yağ
mur mevsimlinde tekrarlanan su baskınlarını önlemek
için Bakanlığınızın almış olduğu tedbirler nelerdir?
T. C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
14 . 4 . 1976
Bakanlığı
Sayı : 112/053.93/49 -21865
Konu : Sayın Emin Bi
len Tümer'in yazılı soru
önergesi Hk.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) 16 . 2 . 1976 ve 19 . 3 . 1976 gün,
7/1026 - 3666/28277 sayılı yazılarınız.
b) 7 . 4 . 1976 gün ve 112/053.93/32 sayılı ya
zımız. Âdâna Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer'in,
Kadirli ilçesindeki su yataklarının temizlenmesine
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur.
Bilgilerinize arz ederim.
Selâhattin Kılıç
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer'in Ka
dirli ilçesindeki su yataklarının temizlenmesine iliş
kin yazılı soru önergesinin cevabıdır
Adana'nm Kadirli ilçesi AkkÖprü, Çukurköprü Davutlar Çiftliği Hardallı Köyü arazisinin, mıntıka
ya bol yağmur yağdığı zamanlarda drenaj kanalları
nın sel sularını boşalttıkları Kesik suyu ve Sumbas
suyu yataklarının dolması ve Mehmetli Barajından
fazla gelen suların, Kesik su yatağına boşaltılması
nedenliyle su basmakta, bu civar çiftçilerimiz her yıl
mağdur olmaktadırlar.
Soru 1. — Kesik suyu, Sumbas suyu ve drenaj
kanallarının toplandığı Sarı su tabir edilen su yatak
larının temizlenmesi Bakanlığınızca düşünülmekte
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midir? Bakanlığınızın bu yolda yapılmış çalışmaları
var mıdır, var ise bunlar nelerdir?
Cevap 1. — Kesik suyu, Sumbas suyu ve drenaj
kanallarının toplandığı Sarı su tabir edilen su yatak
larının temizlenmesi konusu ile ilgili olarak :
a) Kesik suyu yatağı geçmiş yıllarda Devlet Su
işleri Genel Müdürlüğünce islâh edilmiş olup, bakım
onarım programları içerisinde normal periyodik ba
kımı ve temizliği yapılmaktadır. 1976 yılı bakım
programına alınan adı geçen kanalın, makine imkân
ları muvacehesinde temizliği de yapılacaktır.
b)
Sumbas çayının mansap kesimi geçmiş yıl
larda şeddeli olarak ıslah edilmiştir. Bu kesimde
herhangi bür temizlik ameliyesine ihtiyaç yoktur.
Menba kesimi ise Cevdetiye 1 nci merhale sağ sa
hil 2 nci kısım projesi içerisinde drenaj kanalı ola
rak öngörülmüş olup, islâm, yakında ihale edilecek
olan söz konusu projenin tatbikatı ile gerçekleştiril
miş olacaktır.
c) Sarısu, Çukurköprü - Kadirli yol üzerinde, ci
vardaki yağış sularının biriktiği münhat bir araziden
geçen küçük bir su yatağıdır. Bu yatağa halen DSl'
ce bağlanmış herhangi bir drenaj kanalı yoktur. Söz
konusu yatağında Cevdetiye 1 nci merhale sağ sahil
2 nci kısım projesi içerisinde drenaj kanalı şeklinde
ıslahı öngörülmüştür.
Soru 2. — Mıntıkaya fazla yağmur yağdığında,
Mehmetli Barajından Kesik suyuna verilen fazla su
ların kontrollü verilmesi, özellikle Kesik su yatağı
nın taşıyacağından fazla su verilmemesi mümkün
müdür?
Cevap 2. — Mıntıkaya fazla yağmur yağdığında
Mehmetli Barajından Kesik suyu yatağına kontrollü
su bırakılmaktadır. Bu gibi hallerde feyezan piki ba
rajda tutulmakta, kapaklardan kontrollü su verilerek
tahliye sağlanmakta, böylece yatak civarındaki arazi
lerin feyezanlardan zarar görmesi büyük ölçüde ön
lenmektedir.
Soru 3. — Kesik su yatağı, Sumbas su yatağı ve
drenaj kanallarında toplanan sel sularının, açılacak
kanallarla Savrun suyuna aktarılması düşünülmekte
midir? Bu hususta yapılmış çalışmalar var mıdır?
Cevap 3. — Kesik suyu, Sumbas çayının havzasında yer almakta, Sumbas çayı da tabiî yatağım ta
kiben Ceyhan nehrine dökülmektedir. Söz konusu
akarsuların tabiî yataklarını ve havzalarını değiştire
rek Savrun'a aktarılması söz konusu değildir. Esasen
geçmiş yıllarda ıslah edilmiş olan Savrun çayı da
kendi havzasından gelecek debiye göre projelendiril-
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mistir. Sahadaki mutasavver drenaj kanalları da ait
oldukları havzalar dikkate alınarak katî projelerde
öngörülen tarzda Savrun veya Sumbas'a tahliye edi
leceklerdir.
Soru : 4. — Yukarıda sayılan mıntıkada her se
ne yağmur mevsimlinde tekrarlanan su baskınlarını
önlemek için Bakanlığınızın almış olduğu tedbirler
nelerdir?.
Cevap 4. — Mıntıkanın taşkın ve drenaj sorunu
nu önlemek üzere alman ve alınacak tedbirler yuta
nda 1, 2, 3 noü maddelerde açıklanmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Selâhattin Kılıç
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
2. — Ordu Milletvekili M. Kemal Gönül'ün,
Ankara Numune Hastanesi Başhekimine ilişkin soru
ları ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal De
mirin yazdı cevabı. (7/1045 - 7J1140) (1)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile arz ederim.
Ordu Milletvekili
Mustafa Kemal Gönül
Sağlık hizmetleri yönünden Türkiye'nin büyük
bir bölümüne hitap eden Ankara Numune Hastane
si içinde çok değerli hekim ve sağlık personellerini
barındırmakla beraber büyük bir talihsizlik eseri ba
şında da personeliyle ters düşen dengesiz bir başhe
kim bulunmaktadır.
Hastane 1 700 yataklı olup, 2 servise bir gececi
hemşiire düşmektedir. Her serviste 35 yatak vardır.
70 yataklı servisteki hastalara bir gecelik tek hemşi
renin bakma olanağı yoktur. Halbuki bu hastanede
aydan, aya maaş alan dengesiz başhekimin özel işle
rinde kullanılan 70 tane fedaisi bulunmaktadır.
Başhekim Anadolu Klübünde eşinden ayrılmanın
verdiği büyük üzüntü içinde viskisini yudumlayıp
purosunu tüttürürken hastanenin genel durumundan
bihaberdir.
Geceleri görevini yapma durumunda olan değer
li doktor ve hemşireleri akşam yudumladığı viskile
rin tesiri altında ertesi gün sadistçe hırpalamaktan
<la zevk almaktadır. Milletin gözü önünde Başhem
şireyi dövdüğü gibi, yine aynı Başhekim, hanımın(1) 19 . 2 . 1976 tarihli 60 ncı Birleşim Tutanak
Dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır.^
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dan ayrılmış olmanın verdiği üzüntü ile olacak ki<
Ankaralrterca bilinen kadınların kendi odası ve has
tane karargâhı haline gelmiştir. Özel hayatına mü
dahale hakkımız değildir. Ancak, Devlet malının
böyle hovardaca gerçek hasta olmayanlara da peş, keş çekilmesine razı değiliz.
Konunun buraya kadar olan yönü hastanenin ida
resi ile ilgilidir. Ancak, bundan daha vahimi, orta
lıkta ayyuka çıkan suiistimal iddialarıdır.
Tıbbî alet ve malzeme alışlarmdaki suiistimal
dedikoduları, inşaatlardaki müteahhit Baştabip ortak
lıkları hakkındaki söylentiler konuya ciddî bir veçhe
vermektedir.
Öte yandan sağda, solda «Senato Başkam olaca
ğım» diyerek özel bir propoganda yürüterek, politik
baskı aracını hastanede zinde tutmaya çalışmakta
dır.
Tabiî bu husus millet iradesine bağlıdır. Bundan
yoksun olanların böyle konuşmaları kendilerine ne
kazandırır. Ama kendi mantığı içinde ne kadar den
gesiz olduğunu ortaya koymaktadır,
Yukardaki izahatımdan sonra,
1. — Bakana şifahen arz ettiğim gibi Bakan bu
müessese hakkında tahkikat açtırmış mıdır?
2. — Hâlâ böyle bir Baştabibin bu hastanenin ba-^
şında kalmasına müsaade edecek misiniz?
3. — Milletin gözü önünde kıymetli bir ortopedi
asistanı ile başhemşireleri döverek istifaya mecbur
bırakan bir baştabip hakkında bir doktor olarak ne
düşünürsünüz?
4. — Diyabet Servisinde şifa bulmak için yatan
bîr hastaya tıp kurallarının dışına çıkıp eşkiya zor-s
balığı içinde dayak atan bu baştabibin doktorluk dip
lomasının gereği içinde bu hareketin yer alıp alma
dığının bildirilmesini arz ve rica ederim.
Meclis Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanlığı ta«
rafından yazılı cevaplandırılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
24 . 3 . 1976
Ordu Milletvekili
Mustafa Kemal Gönül
1976 bütçe müzakerelerinde Sağlık Bakanlığı büt-i
çesi görüşülürken Numune Hastanesi Başhekimi Müiüif Islâmoğlu hakkındaki Meclis kürsüsünde eleşti-:
rilerim ve tahkikat talebim henüz Teftiş Kurulu Baş-!
kanı Dr. Muhittin Önen o günden bugüne bilgileri-*
mi talep etmiştir.
Ekli cevap kendisine sunularak Meclis kürsüsün-*de konuşma metninin manası hatırlatılmıştırs
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Ancak Sayın Bakan bir taraf hareket etmesi lâzımgeMğinin idraki içinde olması Türkiye'deki Sa
yın doktorların özgürlüğünü ve teminat altında va
zife yaptıklarına inanarak yuvalarına huzur içinde
giderek sıcak çorbasını rahatça içmeye imkân vere
ceğini dikkatlerine arz ederim.
Bu itibarla Numune Hastanesindeki zorunlu ha
yat sürdüren doktor ve personelin durumu gözönüne alınması vicdanî bir görev olduğunun inancı için
deyim.
Sayın Bakanın meselelere daha eğilerek parlamen
terlerin dile getiirdilkleri önemli konuları halletmiş
olacağının kanısındayım.
Arz ettiğim Numune Hastanesi Başhekiminin
hakkındaki sorumu henüz neticelendirilmesi gerek
mektedir. Yakın bir zamanda Sayın Balkan konuya
cevap vermediği takdirde Meclis Araştırması getire
ceğim.
Saygılarımla.
T. C.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Bakan
684

28 . 4 . 1976

Konu : Ordu Milletveki
li Sayın Mustafa Kemal
Gönül'ün yazılı soru öner
gesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 1 7 . 2 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü
7/1045 - 3701/28517 sayılı yazınız.
Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Gönül'ün
Ankara Numune Hastanesi Başhekimine ilişkin yazılı
soru önergesine 2 nci cevabım ektedir.
Arz ederim.
Saygılarımla.
Dr. Kemal Demir
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı
Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Gönül'ün
Numune Hastanesi Başhekimi hakkındaki yazılı soru
önergesine 2 nci cevabım
Sayın milletvekilinin Ankara Numune Hastanesi
Başhekimi Dr. Münif İslâmoğlu hakkında daha önce
vermiş olduğu bir yazılı önerge üzerine konunun Tef
tiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmesine geçil
mişken bu kere 1976 yılı Bakanlığın Bütçesinin Millet
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında aynı
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konunun tekrarlanması nedeniyle, Meclis zabıtlarının
elde edilmesini müteakip 2 . 3 . 1976 tarihinde Teftiş
Kurulu Başkanına soruşturma emri verilmiştir. Teftiş
Kurulu Başkanı tarafından soruşturmaya hemen baş
lanmış ve 3 . 3 . 1976 tarihli yazı ile saym milletve
kilinden elinde olduğunu Millet Meclisindeki konuş
masında belirttiği belgeleri ibraz etmesi isteğinde bu
lunulmuş, buna verilen 24 . 3 . 1976 tarihli cevapta
belgelerin verileceği ifadesi tekrar edilmekle bareber
adı geçen başhekime tarafımdan süresiz izin veril
mesi isteğinde de bulunulmuştur.
Teftiş Kurulu Başkanı tarafından 29 . 3 . 1976 ta
rihinde tekrar yazılan bir yazı ile soruşturmanın biran
önce sonuçlanması için belgelerin en kısa sürede ve
rilmesi gerektiği aksi halde soruşturmanın belgesiz bir
iddia açısından yürütülmek zorunda bırakılacağı be
lirtilmiş olmasına rağmen Sayın Milletvekili tarafın
dan buna verilen cevapta başhekime süresiz izin ve
rilmediği gerekçesi ile belgelerin verilmeyeceği ifade
edilmiştir.
Bunun üzerine soruşturmaya Sayın Milletvekilinin
Meclis zabıtlarına dayalı beyanları muvacehesinde de
vam edilmiş, başhekimin kendi isteği ile izin alarak
yurt dışında bulunduğu sırada hastane personelinin
ifadeleri alınarak soruşturma başhekimin göreve baş
ladığı 12 ... 4 . 1976 tarihinde tamamlanmıştır.
Yukarıda da değinildiği şekilde, bahsedildiği halde
iddiaları kanıtlayacak herhangi bir belge verilmemiş
olduğu cihetle soruşturmanın yalnızca Meclis kürsü-'
sünde beyan olunan ifadelerle yerinilmek zorunda ka
lınmıştır.
Teftiş Kurulu Başkanı tarafından bizzat yürütülen
soruşturma sonucunda ileri sürülen iddialar bakımın
dan yasalar karşısında suç teşkil eden ve yasal kovuş
turmayı gerektireoek bir husus tespit edilememiştir.
3. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bodrum'
da Su Ürünleri Enstitüsü açılıp açılmayacağına ilişkin
sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'ın yazılı cevabı. (7/1179)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık.
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda aracılığınızı saygılarımla rica ederim.
9 . 4 . 1976
Muğla Milletvekili
Halil Dere
Soru :
1. — Bodrum'da, Bakanlığınızca Su Ürünleri Ens
titüsünün açılmasına karar verilmiş midir? Verilmişse:
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a) Yer tespiti yapılmış mıdır? Yapılmışsa:
b) Yerin istimlâkine ilişkin çalışmalar ne düzey
dedir?
c) İstimlâk bedeline karşılık olarak herhangi bir
bankaya para yatırılmış mıdır?
d) Tespit edilen yer için, Yüksek Anıtlar Kuru
lundan olumlu karar alınmış mıdır?
e) Yer sahibinin istimlâk çalışmalarını aksatarak
1977 Mart ayında yeni bir bildirimle büyük kazanç.
sağlamayı amaçladığı bu girişimine bazı yetkililerle,
bazı parlamenterlerin yardımcı olduğu söylentileri ne
derece doğrudur?
T. C.
Gıda - Tarım ve
27 . 4 . 1976
Hayvancılık Bakanlığı
Özel Kalem Müd.
Sayı : 573
Konu : Sn. Halil Dere'nin yazılı soru
önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 1 5 . 4 . 1976 gün Kanunlar
7/1179 - 4115/31329 sayılı yazı.

Müdürlüğü

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere tarafından,
Bodrum'da Su Ürünleri Enstitüsü açılıp, açılmayaca
ğına ilişkin olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Korkut Özal
Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanı
Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Bodrum'da
Su Ürünleri açılıp açılmayacağına ilişkin yazılı soru
önergesi cevabı
1. — Memleketimiz'de sünger avcılığının geliştiril
mesi, ekonomik değere haiz sünger türlerinin tespiti,
süngerlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi konuların
da araştırmalar yaparak sünger üreticisine yardımcı
olmak ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Bakanlığı
mıza vermiş
bulunduğu su ürünlerine ait üretim,
araştırma, değerlendirme, koruma, kontrol ve eğitim
hizmetlerini yürütmek amacıyle Bakanlığımızca yur
dumuzda süngerciliğin ve balıkçılığın en yoğun ol
duğu Bodrum ilçesinde Sünger Araştırma, Geliştirme
ve Îşletme Tesisleri kurulması kararlaştırılmış
ve
1974 - 1977 yılı yatırım programına alinan proje Dev
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let Planlama Teşkilâtınca onaylanarak uygulamaya
konulmuştur.
2. — Anılan tesis için gerekli arazinin temini ko
nusunda Bakanlığımızca Bodrum ilçesinde uzun çaIışamalaf yapılmış ve neticede Mustafa Kaya'ya ait
Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki 48
pafta, 95 ada ve 42 parsel no ile tapuya kayıtlı
16 061 m 2 lik arazinin gayeye en uygun olduğu gö
rülerek kamulaştırma kararı alınmıştır, istimlâk Ka
nunun öngördüğü işlemler yerine getirilmiştir.
3. — Kamulaştırma işlemlerine başlandığı tarihde adıgeçen arazi ilçe imar planı dışında kalırken,
Bodrum Belediye Meclisi 13 Ocak 1976 günlü toplan
tıyı yapmış ve 1976/1 sayılı kararı alarak tesislerin
bu arazi üzerinde kurulmasını sağlayacak ilçe imar
planı tadilât teklifini kabul etmiştir. İstimlâkin gerçek
leşebilmesi için halen bu tadilât teklifinin İmar ve İs
kân Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir.
4. —• Söz konusu arazinin istimlâki için, kamulaş
tırma bedeli olan 636 336 82 TL. sı mal sahibi adı
na T. C. Ziraat Bankası Bodrum Şubesinde bloke edil
miş bulunmaktadır.
5. — Tespit edilen yer için, Bakanlığımızca Yük
sek Anıtlar Kuruluna gönderilen yazının cevabı ili
şikte sunulmuştur.
Arazi sahibi istimlâk çalışmalarını aksatmak ve
1977 yılı Mart ayma kadar zaman kazanmak için
birçok defalar girişimde bulunmuş, özellikle Bodrum
Belediye Meclisine etki ederek istimlâkin gerçekleş
mesini engellemek istemiş, ancak Belediye Meclisi
balıkçıların ve süngercilerin baskısı imar planında
gerekli tadilatı yaparak tesislerin kurulmasını sağla
yacak kararı almak zorunda kalmıştır.
T. C.
Kültür Bakanlığı
Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu
Başkanlığı
Sayı: 732-(48)-l 117

5. .4.1976

Öz : Muğla - Bodrumİlçesi 95, ada, 42 parsel
Hk.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne
Öz'de belirtilen konu hakkında Kurulumuz tara
fından alınan 1 3 . 3 . 1 9 7 6 tarih ve 9CCkO* sayılı karar
ekli olarak sunulmuştur.
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Bilgi edinilmesi ve gereği yapılmak üzere
adı geçen kararımızın dağıtımda gösterilen yerlere
iletilmesini saygılarımla arz ve rica ederim.
Başkan
Doç. Orhan Alsaç
T. C,
Kültür Bakanlığı
Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu
Başkanlığı
KARAR
Toplantı yeri: İSTANBUL
Toplantı No. ve Tarihi: 266-12.3.1976
Karar No. ve Tarihi : 9000 - 13 . 3 . 1976
Muğla İli, Bodrum ilçesinde Kurulumuzca gerekli
StT alanı içinde kalan 48 pafta, 95 ada, 42 parselde
yapılmak istenen sünger araştırma, geliştirme ve iş
letme tesisleri hakkında Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce gön
derilen 11.3.1976 tarih ve 05-01/683 sayılı yazı okun
du, ekleri incelendi, yapılan müzakeresi sonunda:
Muğla İli, Bodrum ilçesinde Kurulumuzca belir
lenen korunması gerekli sit alanı içinde kalan Kumbahçe Mahallesine takriben 16 GQü m2'lik, 95 ada,
42 parselde teklif edilen «Süngercilik, Balıkçılık Araş
tırma İstasyonu» için gerekli tesislere ait, toplam
3 2QQ metrekarelik inşaatı gerektiren, ihtiyaç progra
mının, evvelce Kurulumuzun 13.9.1975 tarih ve 8617
sayılı kararı ve eki 1/50010 ölçekli planda bu saha için
önerdiği yapı ölçülerine uygun olması nedeni ile, ka
bul edilebileceğine, ancak yapılan binaların iki kattan
yüksek olamayacağına, yerleşme planının hazırlan
ması sırasında, mümkün olduğu kadar parçalı bir sis
teme gidilerek kitlelerin, Bodrum için 8617 sayılı karamımızda tanınan azamî bina ölçülerini aşmamasına
özen gösterilmesine, arazinin boş kalacak bölümleri
nin tanzim edilerek yeşülendirilmesine, yapılacak
binaların mimarî biçimi, malzemesi ve cephe eleman
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ları hususunda 8617 sayılı kararımızla getirilen şart
lara uyulmasına, bütün bu şartları !içeren bir avan
projenin oluşturulup kurulumuzca onaylanmasından
sonra sözkonusu tesisin yapımına başlanabileceğine
karar verildi.
Başkan
Orhan Alsaç

Başkanvekili
H Kemali Söylemezoğlu

Üye
Feridun Akozan
Üye
Ekrem Akurgal

Üye
Münir Aktepe
(Üye
Bahadır Alkım
Bulunmadı
Üye
Sedad H. Eldem

Üyö
Orhan Alsaç
Üye
Semavi Eyice
Üye
Doğan Kuban

Üye
Fahrettin Kırzıoğlu
Üye
Aptullah Kuran
Bulunmadı

Üye
Cengiz Örhonlu
Üye
H. Kemali Söylemezoğlu

Üye
Semra Ögel
Üye
Hüsrev Tayla

Üye
Mithat Yenen

Üye
Naci Yüngül
Bulunmadı

Üye
Kültür Müsteşarı
Emin Bilgiç

Üye
Vakıflar Gn. Md,
Osman Çataklı

Üye
Eski Eserler ve
Müzeler Gn. Md.
Hikmet Gürçay

Üye
Turizm Gn. Md.
Aydın Kezer
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1Üye

Planlama ve İmar Gn. Md.
Kayhan Yüceyalçın
Bulunmadı

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
95 NCİ BİRLEŞİM
29 . 4 . 1976 Perşembe
Saat : 15.00
1'

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER
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 ÎŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖR ÜŞMELER
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Anayasa'nm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3)
2. — îstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12)
3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci,

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/18)
4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar-.
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayamşma
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir*
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mîllet Mec*
hsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesL,
(10/19)
5. — İçel Milletvekili Oral Mavioğiu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20)
6. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner*
gesi. (10/21)
7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/22)
8. — 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)
9. —- Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka-

demişinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24)
10. — 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 İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25)
11. — 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
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)
12. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/27)
13. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23
arkadaşının, Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/28)
14. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4)
15. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlanması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29)

16. — İçel 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
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30)
17. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31)
18. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri
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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/32)
19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey->
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayanı
lan saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil-*
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/33)
20. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke-ı
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34)
21. — 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 İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/35)
22. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet

Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36)
23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle
kullanüan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)

30. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsmtıyle 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)

24. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)

31. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleriı
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi-s
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45)

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/39)
26. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40)
27. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41)
28. — 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 İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/42)
29. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88
nci-Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin
önergesi. (10/43)

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbirleri sap-»
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46)
33. — 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 İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47)
34. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama-;
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap-*
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi
tçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48)
35. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11
arkadaşının, amaç dışı kullanüan 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)
36. — 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)

37. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/51)

44. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasma
ilişkin önergesi (10/56)

38. — 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 amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52)

45. T - Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)

39. — 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)
40. — 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)
41. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55)
42. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi.
(8/5)
43. — 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)

46. — 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)
47. — 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)
48. — Urfa Milletvekili Ceîâl 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)
^9. — 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)
50. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62)

51. — 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 içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63)
52. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların sebeblerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/64)
53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle
Anayasnm 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65)
54. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)
55. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67)
56. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68)
57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10(/69)
58. — Malatya Milletvekili Celâl ünver ve 10
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama

cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70ı)
59. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
60. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73)
61. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
11 arkadaşının, yurt sathına .yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74)
62. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle.
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75)
63. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk
ve 14 arkadaşının, Millet Meclis-" Tutanaklarına ve
basma intikal eden, Soma Ter*ıik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76)
64. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77)
65. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta-

_ 6 mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/78)
66. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80)
67. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81)
68. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmahoğlu
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/82)
69. —Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
ilişkin önergesi. (8/7)
70. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal ve 22
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) ilişkileri konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/8)
71. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarım ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
72. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek

ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/84)
73. — Balıkesir Billetvekili Sadullah Usumi ve
15 arkadaşının,
orman köylüsünün kalkınmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
74. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve
Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86)
75. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/9)
76. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etm*k amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (1,0/87)
77. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl^
masına ilişkin önergesi. (10/88)
78. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve
. 9 arkadaşımn, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89)
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79. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağıbmmm dengeli bir
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden
arınmasını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/900
80. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli
mûktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/91)
81. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii TA.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92)

86. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-:
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve
balıkçıların sorumlarının çözümlenmesinde gerekli
tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97)
87. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol-*
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98)
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 Ilçin'in, mab^
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/67) (*)

82. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93)

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev.
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma^
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*)

83. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun
çözümlenmesini saptamak amacıyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/94)

5. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanlı'nm, Or^
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*)

84. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/95)
85. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 ^nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96)

4. — istanbul Milletveküi Doğan Öztunç'un, iş^
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz-*
lü soru önergesi. (6/20)

6. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27)
7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
geçici olarak tayin edüen ilkokul öğretmenlerine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28)
8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29)
9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/32)
(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru*
ya çevrilmişti^

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33)
11. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/34)
12. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in,
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet.
. Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35)
il 3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/41)
14. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi
(6/42)
!
15. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi (6/118) (*)
16. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43)
17. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un,
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44)
18. — Samsun Milletvekili İlyas Kîlıç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54)
19. — "Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas
iline bağh bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55)
20. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir t çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56)
21. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü som önergesi
(6/57)
22. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü som önergesi. (6/58)
23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59)
24. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60)

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/61)
26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru
önergesi (6/62)
27. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65)
29. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü som
önergesi (6/66)
30. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/116) (*)
31. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72)
32. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74)
33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/75)
34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76)
35. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/78)
36. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/79)
37. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81)
38. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/82)
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39. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83)
40. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84)
41. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiTin,
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/85)
42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru
önergesi (6/86)
43. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki
davalara ilişkin Millî Savunma Bakaruüdan sözlü so
ru önergesi (6/88)
44. _ Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/S9)
45. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90)
46. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91)
47. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
önergesi (6/92)
48. — Muğla. Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93)
49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan
sözlü
soru önergesi (6/94)
50. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/96)
51. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in,
-«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine
ilişkin Adalet ve İçimleri bakanlarından sözlü soru
önergesi (6/99)

52. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/102)
53. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103)
54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/104)
55. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/105)
56. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106)
57. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (S/108)
58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109)
59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110)
60. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Türk
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111)
61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/134) (*)
62. — 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)
63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115)
64. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağaoğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırlan içindeki be«
tediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/137) (*)
65. ^— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş-*
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119)
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Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/120)
67. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/122)
68. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/123)
'69. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*)
70. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*)
71. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
soru önergesi (6/124)
72. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in,
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125)
73. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128)
74. — İzmir Milletvekili Süleyman
Genc'in,
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine
iMşMn -Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/149) (*)
75. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu ©lanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129)
76. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/130)
77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/131)
78. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132)
79. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm,
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)

80. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı
hayvan taban fiyatmın tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*)
81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/136)
82. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği üe
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*)
83. — İçel Milletvekili Süleyman Şknşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/139)
84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/140)
85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142)
86. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/160) (*)
87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147)
88. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161)
(#)
89. — 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)
90. — 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)
91. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir,
keçi - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*)

92. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974
yılında îçel 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)
93. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158)
94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162)
95. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163)
96. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın,
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına üişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165)
97. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/167)
98. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kimyevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/168)
99. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170)
100. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/172)
101. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın,
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/173)
İ02. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi
(6/178) <•)
103. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın,
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174)
104. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un,
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175)

İİ

105. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in,
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/181) (*)
106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176)
107. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/183) (*)
108. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/187) (*)
109. .— İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi.
(6/190) (•)
110. — 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) (*)
111. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru öneregsi. (6/179)
112. — Urfa Milletvekili Abdülkadif Öncel'in,
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180)
113. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un,
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*)
114. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182)
115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in.
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/185)
116. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197)
<*)
117. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*)
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118. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanıl
ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi.
(6/199) (•)
119. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'mn, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*)
120. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-,
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188)
121. • — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin,
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/189)
122. — Adana Milletvekili İlter Çubükçu'nun,
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*)
123. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*)
124. — Ankara Milletvekili Cevat önderin, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*)
125. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*)
126. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan söziü soru
önergesi. (6/209) (*)
127. — 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) (*)
128. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evliya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/191)
129. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192)
130. — 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^
131. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin
eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196)
132."— Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun,
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/223) (*)
133. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224)(*)
134. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*)
135. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kacından sözlü soru önergesi. (6/226) (*)
136. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/227) (*)
137. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*)
138. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, fındık
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200)
139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT- eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201)
140. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*)
141. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*)
142. — 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) (*)
143. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232)
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— 13 1144. — 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) (*)

157. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/243) (*)

145. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205)
146. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüTün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206)
147. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay
Hine atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sö'zlü soru önergesi. (6/234) (*)

158. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/244) (*)

148. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/235) (*)
149. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*)
150. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin [çişleri Bakanından sözlü soru
önergesi.(6/2îl)
151. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî
Eğitim ^akanından sözlü som önergesi. (6/237) (*)
152. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in,
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/233) (*)
153. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*)
154. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/212)
155. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in,
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
som önergesi. (6/213)
156. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/241) (*)

1159. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek
Kız Enstitüsüne iMşjkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*)
160. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in,
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (•)
161. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*)
162. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/248) (*)
163; — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın,
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/249) (*)
1164. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*)
165. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*)
166. — 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)
167. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü-ile Eğitim Enstitüsü ve Lise
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*)
168. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın,
/abancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza
yapılan suikastlere ve alınan korunma- tedbirlerine
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi. (6/215)
169. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun,
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. (6/253)
(*)

- 1 4 170. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, yurt
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/254) (*)
1171. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*)
*
172. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/256) (*)
il73. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*)
H74. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*)
il 75. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın,
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*)
176. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün,
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*)
177. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*)
178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*),
179. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/263) (*)
180. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/264) (*)'
181. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*)
182. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in,
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266)
(*)
183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin
Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*)

184. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*)
185. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi. (6/272) (*)
186. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâroğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan södü soru
önergesi. (6/216)
187. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217)
188. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara daıyak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/218)
189. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var)
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/273) (*)
190. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/275) (*)
!191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/276) (*)
il 92. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*)
193. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde
etkili olduğu iddialarına ilişkin^ Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/219)
194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*)
195. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*)
196. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilşkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*)
197. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in,
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220)

15 198. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/281) (*)
199. — Konya Milletvekili Ali KÖkbudak'ın,
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî.
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) (*)
200. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (*)
2Q1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in,
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/284) (*)
2Q2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın,
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/285) (*)
203. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın,
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) (*)
204. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilşikin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/287)
(*)
2Q5. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in,
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/288) (*)
206. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/289) (*)
2Q7. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/291) (*)
208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen
Öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) (*)
209. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/221)
210. — Aydın Milletvekili İsa
Ayhan'ın,
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/294) (*)

211. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel idare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/295) (*)
212. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAYKUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296)
(*)
213. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*)
214. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in Kayseri Mimar Sinan tik Öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/298) (*)
215. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın,
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/299) (*)
216. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240)
217. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlulu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*)
218. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/30.0) (*)
219. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/269)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER ÎŞLER
X 1. — 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamldıi Özer'in, C. Senatosu
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili
Sedat Alkay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'ın,
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, istanbul
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekilli Yasin

Bozfloırt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Duruıkan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen
Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu (1/421,
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361,
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525,
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1976)
2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/511) (S. Sayışı : 272) (Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1976)
3. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1146
ve 16-10 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975)
4. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve
1630 sayılı Demekler 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)
5. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355,
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975)
X 6. — 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 7. — 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)

X 8. — 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)
9 . - 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi :
3 . 7 . 1975)
'10. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 273
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216)
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975)
11. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975)
12. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi :
4 . 7 . 1975)
X 13. — 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)
14. — Billecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şerbetçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı :
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976)
15. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu.
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976)
X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş-
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kın Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu.
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976)
X 17. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S.
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976)
18. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271)
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976)
X 19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı:
273) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1976)
20. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi :
19 . 3.1976)
21. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci Maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/256)
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976)
X 22. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya
Posta Birliği Kuruluş Yasasmın İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976)
23. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı:
277) (Dağıtma tarihi : 25.3.1976)
24. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi,
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçidi bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı:
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 10.6.1975,
26.3.1976)

X 25. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün
38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi.
(2/45) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi: 26.3.1976)
26. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
5 . 1 .1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976)
27. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Plan Komisyonları raporları (1/168) (S. Sa
yısı : 281) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976)
X 28. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/406) (S. Sayısı : 282)
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976)
X 29. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976)
30. — Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları
İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan
Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılma
sına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Cumhuriyet Senatosunca Reddine Dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Millet Meclisi
Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/265; C.
Senatosu : 1/396) (M. Meclisi S. Sayısı : 183'e 1 nci
ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi :
8 . 4 . 1976)
31. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 ncu Mad
desinin 12 Şubat 1963 Tarih ve 172 Sayılı Kanunla
Değişik (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma
ve Plan Komisyonları Raporları (1/236) (S. Sayısı :
284) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1976)
32. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 261 sayılı Askerî
Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi
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Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal tşler, Millî Savunma ve Plari komisyonları
raporları (1/272) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi :
8 . 4 . 1976)
33. — 5434 sayılı T C . Emekli Sandığı Kanunu
na üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni
hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Mechsi,
C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mec
lisi: 2/228; C. Senatosu: 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 499) (Dağıtma tarihleri : 1.7.1974, 2 . 7 . 1975,
13.4.1976)
34. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş Ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/181)
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976)
35. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi:
13.4.1976)
X 36. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'nİn, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınan
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi :
19 . 4 . 1976)
X 37. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 4 . 1 9 7 6 )
38. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plân komisyonları
raporları (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi :•• 1 9 . 4 . 1 9 7 6 )

39. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 . 1976)
40. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 aci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 .1976)
41. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu
raporu (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 . 1976)
X 42. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacı yle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi
hakkındaki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1904 sayılı
Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Plan komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 294)
(Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976)
X 43. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin
değiştirilmesine iliş/kin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/152) (S. Sayısı:
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976)
X 44. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, Un ve Ekmek Kanu
nu Teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
Gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı: 296)
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976)
(X)

Açık oylanacak işleri gösterir.

Dönem
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Toplantı : 2
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S. Sayısı: 225

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un 29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318
Sayılı Finansman Kanununa Ekli (II) Numaralı Tabloda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu
(2/119)

27 . 2 . 1974
Millet Meclisi Başkanlığına
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli (II) Numaralı Tabloda değişiklik yapılması
na dair Kanun teklifim gerekçesi ile birlikte iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.
İçtüzük hükümleri uyarınca gereğini müsadelerinize saygılarımla arz ederim.
Kütahya Milletvekili)
İlhan Ersoy

GEREKÇE
Yaklaşık olarak dört yıldan buyana uygulanmakta olan Finansman Kanununun İşletme Vergisi ile ilgili
ikinci bölümünün, karşılaşılan bazı aksaklıkların giderilmesi maksadıyle yeniden gözden geçirilmesi kaçınıl
maz olmuştur.
Günlük hayatımıza uymayan bir kısım hükümlerin değiştirilmesi, hiç değilse vergiye tabi emtianın bazı
kalemlerinde değişiklikler yapılması ilk akla gelen tedbir olarak görülmektedir. Bunlar arasında, çeşitli yön
leriyle değerlendirilmesi gereken halıcılık konusunun önplanda ele alınmasında fayda mülâhaza edilmiş
tir.
Halıcılığın dünya tarihinde daima önemli bir yeri olmuştur. Bazı ülkeler ve milletler bu sahalardaki çalışmalarıyle, kendi şart ve imkânlarına göre, zaman zaman dünya çapında ün sahibi olmuşlardır.
Türk halıcılığının da çok eski bir tarihi ve kendine has bir değeri olduğu ötedenberi bilinmektedir. Yıllar danberi memleketimizde halıcılık deyince, akla sadece el halıcılığı, yani el dokuma halıcılık gelmektedir.
Gerçekten halıcılık, bir taraftan böyle değerli bir sanat kolu olarak, tarihimizi süsleyen diğer el sanatları
arasında müstesna bir yer işgal ederken, diğer yandan da bir geçim aracı halinde Anadolumuzun çeşitli yö
relerinde gelişmiş, dağılmış, yaygın bir duruma gelmiştir.
Genel olarak, çalışma şekli bakımından diğerlerinden ayrılan, ayrı mütalaası gereken bu geçim aracı,
zaman israfım önleyen, ölü zamanların en iyi değerlendirilmesine yardımcı olan bambaşka bir çalışma tü
rünün tipik bir örneğidir. Zira, yavrusunu uyutan bir ana, evinin günlük işlerini düzenleyen bir ev kadını,
elindeki diğer işlerden biran sıyrılan genç kız, boş vakitlerini cömertçe harcayacak yerde, evindeki veya avlu
sundaki tezgâha oturup, hem mırıldandığı mahallî nağmeler arasında şekillendirdiği motiflerin dinlendirici ha
vasında yorgunluğunu gidermekte, hem de ailesinin geçim probleminin çözülmesinde hatırı sayılır bir katkı
nın sahibi olmaktadır,
Sanayide henüz arzulanan seviyeye gelememiş, tarım ve hayvancılıkta esasen verimsiz ve yetersiz top
rağından umduğunu bulamamış, başka gelir kaynağına da sahip olamamış ailelerin en büyük dayanağıdır
ve böyle olmaya devam edecektir halıcılık.
1972 yılında elde edilen bilgilere göre: Türkiyemizde 162 000 civarında hah tezgâhı bulunmakta ve bun
larda 420 000 civarında hah dokuma işçisi çalışmaktadır. Bu miktara halı yan sanayiinde çalışan, halı ip
liği fabrikalarında, boyama, yıkama ve kırkım işlerinde faaliyet gösteren, model çizen, desenler yapan ve sair
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hizmetleri gören 200 000 kadar yardımcı işçi veya eleman dahil edilirse, halıcılığın yurdumuzda yarım mil
yondan fazla ailenin geçimi ile bir o kadar işçinin istihdamı ile ilgili bir konu olduğu kolayca görülmekte
dir.
Türkiye'de halı imalât miktarı Üçüncü Beş Yıllık Planın 217 sayılı Tablosunda 3 800 000 M2 olarak tah
min edilmiştir. 5 000 000 M2 hedef alınmıştır. Halbuki 1972'deki hakikî miktarın 4 139 690 M* olduğu ilgili
lerce yapılan hesaplar neticesinde anlaşılmıştır.
Bu halıların % 50,8'nin orta kaliteli olmasına mukabil, % 39,1'inin kalın ve % 10,1 'inin de ince kaliteli
olduğu tespit edilmiştir.
Yaklaşık bir hesapla, (Halı yan sanayiinde sağlanan gelir hariç) hah işçisine intikâl eden yıllık gelir mikta
rı 725 000 000 TL. kadardır. Bu ise, hiç de küçümsenecek bir miktar değildir.
t
Halı dokuma işlerinde çoğunlukla kadın işçiler çalışmaktadır. Herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.
8 - 1 0 yaşlarında tezgâh başına geçenlere rastlandığı grbi, oldukça yaşlı kadınların iplik eğirmekte, yumak yap
makta mahir ellerinden faydalanılmaktadır. Bu da göstermektedir ki, halıcılık, her yaşta ve icabında bütün bir
ailenin çalışmasına müsait bir el sanatıdır.
Bugün yurdumuzda belirtmeye değer derecede el haltsı dokunan yerler arasında : Sivas, Nevşehir, Avanos,
Ürgüp, Mucur, Kırşehir, Niğde, Bor, Aksaray, Konya, Akşehir, Beyşehir, Lâdik, Karaman, Karapınar, İsparta, Eğ
ridir, Keçiborlu, Uluborlu, Gelendost, Atabey, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Senirkent, Yalvaç, Afyon, Başmakçı,
Dinar, Sandıklı, Dazkırı, Burdur, Tefenni, Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Yeşilova, Denizli, Acıpayam, Güney, Ta
vas, Muğla, Bodrum, Datça, Fethiye, Milas, Uşak, Eşme, Banaz, Sivaslı, Karahallı, Ulubey, Demirci, Gördes,
Kula, Simav, Sındırgı, Selendi, Bergama, Balıkesir, Çan, Ayvacık, Bursa, îznik, Hereke, Orhangazi, Kayseri,
Bünyan, Pınarbaşı, İncesu, Felahiye, Sarız, Sarıoğlan, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar gibi yerleri ve bunların pek
çok köyünü saymak mümkündür.
Bütün bu çalışmaların, ve geçimini el dokuma halıcılığa bağlamış yüzbinlerce ailenin yanı sıra, son
yıllarda ülkemizde fabrikasyon hah sanayii hızla gelişmekte ve buna yönelenler de teşvik görmektedirler.
Yurdumuzda çeşitli sanayi dallarının gelişmesi, hah maliyetini ucuzlatmak ve halı kullanmak durumunda olan
ailelerden özellikle dar gelirli olanlarının ihtiyacının daha kolay sağlanması için gerekli tedbirleri almak,
elbette lüzumludur.
Ancak, bu tedbirler alınırken, maliyeti bakımındançok farklı olan el dokuma halıcılık yok olma tehlikesi
ne düşürülmemeli ve maişetini buna bağlayan yüzbinlerce yoksul ve dar gelirli ailenin ümit ışığı söndürülme-1
melidir.
El halıcılığı meselesini, yüzlerce tezgâha iş yaptıran halı tüccarının meselesi olarak kabul etmemek lâ
zım gelir. Sermayesini bunda değerlendiren iş adamı, halıcılığının geçer bir iş kolu olmaktan çıkmaya baş
laması veya istenen geliri getirmeyen bir duruma gelmesi halinde, daha iyi gelir, sağlayan başka sahalara
yönelerek, faaliyetini durduran tezgâhlardan zarar görmemektedir. Bunun zararını halı dokutanlar değil, do
kuyanlar çekmektedir.
Şu halde, el halıcılığı meselesini, halı tüccarının değil, geçimini buna bağlayan yüzbinlerce fakir ailenin
meselesi olarak değerlendirmek, yani teşhiste yanılmamak lâzımdır.
İlgililerden alınan tamamlayıcı bilgilere göre: Makine halıcılığı Türkiye'de ilk defa 1953'te İzmir'de, biri
tek, diğeri üç makineli iki fabrikanın kurulmasıyle başlamıştır. 1972'de halı fabrikası adedi 14'e ulaşmıştır. Da
ha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teşvik Belgesi alan ve almak üzere bulunanlarla bu miktarın 38'e
çıkacağı, bu fabrikaların tam kapasite ile çalışmaya başlamaları halinde Türkiye'de imal edilen halının en az
% 25'inin fabrikasyon halı olacağı hesaplanmıştır.
Makine halıların maliyetine tesir eden unsurların başında hammadde gelmektedir. İşçiliğin maliyete te-.
siri ise çok azdır. Zira, günde 80 m2 halı imal eden tek makineli bir fabrikanın işçi sayısı sadece 30 kadardır
ve bunun da ancak 15'i fiili istihsâle hizmet eden işçidir,
Halbuki, günde aynı miktar halıyı imal edebilmek için, el halıcılığında çalışması gereken işçi sayısı 800
kadardır. Şu halde, aynı miktar halı imali için el halıcılığında, fabrikasyon halı imalinde çalışan işçinin yakla
şık olarak elli mislinden fazla işçi çalıştırılması gereklidir. Başka bir hesapla, fabrikasyonda 2 840 işçi çalıştıMillet Meclisi
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rıüp 34 000 000, TL. ödenerek elde edilen miktarın aynını imal edebilmek için, el dokuma dokuma suretile
140 000 işçiye 241 600 000, TL. ödenecektir. Bu ise, /stihdam hacmini de maliyet bakımından aradaki nispet
sizliği de açıkça göstermektedir.
Buna mukabiL fabrikasyon halıma hertürlü teşvik tedbirinden aynen faydandırıldığı görülmektedir.
Diğer resmî belgelere ilâveten 1974 îcra Planının Sanayi Bölümünde 28 nci sahife, 75 nci sırada, el san'
atlarını himaye ve teşvik görmesile ilgili özel hükümler vardır. Diğer tedbirlerle ilgili maddelerde de konu ile
ilgili destekleyici hükümler getirilmiştir.
Müstesna bir san'at türü olan el halıcılığının yok edilmemesi için,
Dolayısıle yüzbinlerce ailenin yeniden geçim derdine düşürülmemesi için,
Bu şekilde yeni bir istihdam problemi yaratılmaması için, bu san'atın mutlaka ve daha tesirli şekilde hima
ye ve destek görmesi gerekmektedir. Bu ise, maliyetbakımından aralarında büyük bir uçurum bulunan fab
rikasyon halıcılık ile el halıcılığının maliyete tesir eden unsurlarının yeniden ele alınması ve bir esasa bağlan
ması ile mümkündür. Bu konuda akla gelen tedbirlerden bir tanesi bu Kanun Teklifimde değerlendirilmeğe
çalışılmıştır. Diğer tedbirlerin de ilgililerce vakit geçirilmeden alınması zaruridir.
El halıcılığının gittikçe kötü bir duruma düşmekte olduğu ve halıcılığın geleceğinden endişe duyulduğu
tarafımdan biri 13 . 9 . 1972 gününde, diğeri 9 . 5 . 1973 gününde olmak üzere, iki defa Millet Meclisinde
Gündem dışı konuşma konusu edilmiş ve ilgililerin derhal gereken tedbirleri alması istenmişti. Ayrıca,
geçen dönemde eski Manisa A. P. Milletvekili Dr. Kâmil Şahinoğlu tarafından da konu ile ilgili Kanun Tek
lifleri verilmişti. Çeşitli zamanlarda katıldığım, halıcılıkla uğraşanların çok olduğu il ve ilçelerimizin Ticaret
ve Sanayi Odaları Başkan ve üyelerile, sonuncusu 15 . 2 . 1973 te Ankarada yapılan toplantılarda edindiğim
bilgiler ve diğer çalışmalar teklifimin hazırlanmasına yardımcı olmuştur.
Bu konu dışında Finansman Kanununun 11 nci maddesinin II nci fıkrası gereğince düzenlenmiş bulu
nan (II) numaralı tabloda yeralan ve İşletme vergisine tabi olan emtianın bir kısmının daha, bu Kanunla ge
tirilen vergi kapsamı dışına çıkarılması zaruri görülmüştür. Özellikle günlük ihtiyaçlar arasında geniş yer tutan,
yoksul ve dar gelirli vatandaşa ve esasen sıkıntı içinde bulunan meslek erbabına yük olan, buna mukabil Dev
lete ve Hazineye pratikte tahmin edileni kazandırmayan bazı malzeme, bu arada önemle ele alınmıştır. Bu gibi
malzemeyi satanlar arasında, işletme vergisi fişlerini doldurmağa dahi müsait olmayan durumdaki esnafın bu
lunduğunu unutmamak lâzım gelmektedir. Çok kerre, doldurulan fiş masrafı ile harcanan zamanı karşılamak
tan dahi uzak olan bir vergi geliri elde edilmeğe çalışıldığı da bir gerçektir.
İşte bu Kanun Teklifim, bu mahzurları dikkate alarak ve yukarıda belirtilen faydaları sağlamak amaciyle
hazırlanmıştır.

Maddeler
Kanun teklifi, üç madde ile eki bir tablodan mü teşekkildir.
Teklifin esasını teşkil eden 1 nci madde ile, 2 9 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli
(II) numaralı Tabloda:
19 ncu sırada yazılı Plak,
21 nci sırada yazılı nalburiye, inşaat hırdavatı, boya, sıhhî tesisat malzemesi grupu (kapı tokmağı, kilit,
menteşe ve her nevi çivi ile ilgili toplam satışların 100 lirası için % 1) kaydıyle beraber,
24 ncü sıradaki her çeşit oto lâstiği, yedek parça ve malzemesi grupu tablodan çıkarılmış, ve böylece bun
lar İşletme Vergisi dışında bırakılmışlardır.
15 nci sırada yazılı her çeşit mobilya, koltuk, korniş ve hah grupu ise, 1 000 liraya kadar olan satışlardaki düşük yüzdeli vergi kaydiyle beraber değiştirilmiş ve, (Her çeşit mobilya, koltuk ve fabrika imali halı
lar) grupu haline getirilmiştir. Ayrıca bu gruptaki emtianın 1 000 TL'na kadar olan satışları vergiden muaf
tutulmuştur.
Millet Meclisi
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Bilindiği üzere, teyp ve benzeri aletler başta olmak üzere, pek çok alet ve malzemeden işletme Vergisi
alınmazken, esasen 10-12 TL gibi çok düşük bir bedelle alınan plâkların bu vergiye tabi tutulması makûl
bir davranış olmamaktadır.
İnşaat malzemeleri fiyatlarının ucuzlatılması ve bunların teminindeki güçlüklerin giderilmesi gerekirken, bu
malzemelerin de İşletme Vergisine tabi olması ve kapı tokmağı, kapı kilidi ve birkaç yüz. gram çivinin
dahi, (orani düşürülmüş olsa da), bu vergiye konu teşkil ettirilmesi Hazineye elle tutulur hiçbir gelir getir
meyeceği gibi, diğer vergilerin kontroluna da yardımcı olamayacak ve sadece lüzumsuz formaliteler yaratma
ya devam etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Kal diki bu tip malzemeyi satanların büyük bir kısmının İş
letme Vergisi makbuzu doldurmakta çektikleri güçlükler sık sık görülmektedir. Memleketin ger
çeklerine uygun hareket edilmesi lüzumunu tekrara ka naatimce gerek yoktur.
Oto lâstiği bulamayan, yedek parça temininde çek tiği sıkıntı hepimizce malum olan, ailesinin geçimi için
bütün gün direksiyon başında her an bir kazanın zulmünden kurtulmanın mücadele ve gayreti içinde çırpı
nan şoförün çilesine, bir de 26 Şubat 1974'de yapılan akaryakıt zammının ağırlığını ekledikten sonra, masraftan
da, formaliteden de, güçlüklerden de biraz olsun kurtarılması, herhalde sadece kendisi için değil, vasıtasında
taşıdığı yolcunun da hayrına olacaktır.
-Korniş ve benzeri gibi, her evde her zaman kullanılan ve çoğu yerde basit bir malzeme olan emtianın, mo
bilya ve koltukla birlikte ve aynı oranda vergiye tabi tutulmasındaki isabetsizlikte meydandadır.
Ayrıca, teklifin tümüne ait gerekçede etraflıca açıklandığı veçhile, her zaman himaye ve destek görmesi gere
ken hem dar gelirlilerin bir geçim aracı, hem de değerli bir sanat dalının meyvesi olan el dokuma halıların, İşlet
me Vergisine tabi tutularak daha pahalıya malolması ve dolayısıyle satış şans ve cazibesini, bu yüzden de
bir miktar kaybetmesi asla uygun görülemez.
Bunun yerine fabrikasyon halının İşletme Vergisine talbi emtia arasında yer alması, maliyet dengesizliğindeki açığı kısmen de olsa kapatmaya yarayan bir tedbiri olacaktır,
Bugün içinde bulunduğumuz şartlar altında, Sümerbank mamulleri ile halı ipliği fiyatlarına yapılan son
zamlardan sonra en küçük seccadelerin dahi 1 000 TL.'nın üzerinde bir fiyata satılabileceği düşünülerek, Tab
loda fabrikasyon halının da bulunduğu gruptaki emtianın 1; 000, TL.'na kadar olan satışlarından vergi alın
maması kaydı, gerekçede açıklanan maliyet farkı açığının kapatılması için alınacak tedbirlere aykırı düş
meyecektir.;
Yukarıda belirtilen değişiklikler, dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, bu teklifle, ya yoksul ve dar ge
lirli ailelerin kullanacağı zarurî emtiaya veya geçimini bu emtianın teinini ile idame ettirebilecek ve fakat
herhalde bunları teminde esasen güçlük çeken vatandaş kitlesine, içinde bulundukları zor şartlar altında bir
nebze olsun ferahlık ye kolaylık sağlamak amacı güdülmektedir,
Şu hususun da ayrıca bilinmesinde fayda vardır : İşletme Vergisi satıcının değil, alıcının, bu emtiayı
alan vatandaşın ödeyeceği bir vergidir. Neresinden bakarsak bakalım, yoksul ve dar gelirli vatandaşa yük
olmaktadır.,
Tamamen kaldırılması dalhi düşünülmeğe değer olan bu verginin, hiç değilse fakir halka yük olan kısım
larında değişiklik yapılması zaruret halini almıştır.
Esasen bu malzemelere ait İşletme Vergisinin tahsil ve tahakkukunun ne dereceye varabildiği hususu da
ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur.
(II) Numaralı Tabloda yukarıda açıklanan haklı değişiklikler yapılırken, sözü geçen tablodaki bazı ifa
delerle sıralamaların düzeltilmesi yoluna gidilmiştir.
Bu tablonun tetkikinde kolayca görüldüğü üzere, birbirleriyle hiçbir benzerliği bulunmayan işletmeci veya
işletme çeşitleri ile bazı malzeme türleri aynı listede ıralanmış bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 1 nci
sırada bir çalışan kişi veya sanat erbabı olan Kuyumcu, 5 nci sırada bir işyeri olan lokanta, 19 ncu sırada
ise bir eşya cinsıi olaft plâk aynı listede altalta sıralanmıştır.,
Bunun için, her şeyden önce tabloda yer alan işletme ve emtianın belirli bir gruplamaya talbi tutulma
sı, maddenin es'asını bozmadan İşletme ve işletmelerin birleştirilmesi yerinde olacaktır. Bu tabloya atıf ya-Millet Meclîsi
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pan maddelerde, meselâ 11 ncıi maddenin II nci fıkrasındaki hüküm ve ifadeler, tablonun yeni baştan dü
zenlenmesine beli Ölçüde imkân vermektedir. Bu itibarla basit bir gruplama ile iktifa olunmuştur.
Kanun teklifinde, değişidıik yapılması istenen 1318 sayılı Kanunun diline mümkün mertebe uyulmaya ça
lışılmıştır.

Bütçe Plan Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plan Komisyonu
Esas No: 2/119
Karar No: 78

3 ._7 L1975

Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyurunlan Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı
Finansman Kanununa ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin de katıldığı oturumda incelendi ve görüşüldü :
Sözü geçen Finansman Kanunu gereğince İşletme Vergisine tabi olan bir kısım malzemenin vergi kapsa
mı dışına çıkarılmasını öngören bu kanun teklifi, uygulamada görülen aksaklıkları giderici ve memleketimi
zin gerçeklerine uygun bir değişiklik getirmektedir.
Gerçekten, (II) numaralı tablodan çıkarılması ve dolayısıyle işletme Vergisine tabi olmaması istenen mad
deler, günlük hayatımızda çok sık ve buna karşılık her defasında az miktarlarda kullanılan zarurî maddeler
haline gelmiştir.
Hemen her evde, her zaman kullanılmakta olan çivi, inşaat hırdavatı, boya ve benzeri malzemeler bunlar
arasında sayılabilir.
Esasen bu maddeleri satan esnafın büyük bir kısmının, işletme Vergisi makbuzu doldurmaya dahi yeter
bilgiye sahip olmadıkları bir gerçektir.
Kontrol ve denetimi kolay olmayan bu maddelerin satışında, çok kere İşletme Vergisi kesilse dahi, mak
buz düzenlenmediği de ayrıca görülmektedir.
Bu maddeler arasında yer verilmiş olan el dokuma halılardan, oran itibariyle az da olsa İşletme Vergisi
alınmaması, el sanatları arasında müstesna bir yeri bulunan bu sanat dalının gün geçtikçe azalan tezgâhlar
yüzünden yok olma tehlikesini önleyecek tedbirlere başlangıç olacak, diğer tedbirler de alındığında, milyon
larca ailenin geçim aracı olan halıcılık gerektiği şekilde değerlendirilerek, yeni bir istihdam sorunu yaratıl
masına meydan verilmeyecektir.
Kanun teklifinin gerekçesinde geniş yer verilen açıklamalara aynen katılmamak mümkün değildir.
Teklifin Komisyonumuzca görüşülmesi sırasında, durumun Komisyon Sözcüsünün Başkanlığında, Maliye Ba
kanlığı temsilcilerinin de katılacakları bir teknik komitede bir defa daha incelenmesi ve İşletme Vergisinin
prensiplerine aykırı düşmemek ve (II) numaralı tablonun yerleşmiş pozisyon numaralarım mümkün mertebe
değiştirmemek, üzere teklifin bu esaslara uygun olarak gözden geçirilmesi yolunda alınan karar üzerine, yü
rürlükte bulunan Kanuna ekli (II) numaralı tablo görüşmelere esas alınmış ve ayrıca bu tablodaki pozisyon
larla ilgili görülen kanunun 12 nci maddesinin de beraber ele alınması kararlaştırılmıştır.
Teklifin tümü kabul edilip; maddelerin müzakeresine geçildiğinde verilen ve Komisyonca benimsenen bir
önerge üzerine; (II) numaralı tablonun 18 numaralı pozisyonuna (Televizyon, müzik dolabı, salon radyoları,
piyano, org, buz dolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi) gibi emtianın eklenerek, bu pozisyo
na ait olan % 5 oranında işletme Vergisine tabi tutulması kararlaştırılmış, ayrıca (II) numaralı tablonun al
tındaki nota (Bakanlar Kuruluna tablodaki nispetler içinde kalmak üzere, pozisyonlar itibariyle değişiklik yap
ma yetkisi veren) bir hüküm eklenmiştir.
Millet'Meclisi
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Komisyonumuzca kanun teklifine eklenen 2 nci madde ile 1318 saydı Kanunun 12 nci maddesinde yer
alan istisnalar azaltılmış ve farklı muamelelerle bazı aksaklıklara sebep olan nüfus esasına göre muafiyet hü
kümleri* emtia ile ilgili pozisyonlardan kaldırılmıştır.
Komisyonumuzca teklif metnine ilâve edilen yeni ikinci madde nedeniyle sonra gelen yürürlük ve yürütme
madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
Teklifin yürürlük ile ilgili üçüncü maddesi «Bu kanun, yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlü
ğe girer.» şeklinde değiştirilmiştir.
Teklifin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine

sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Ankara
H. T. Toker
îmzada bulunamadı

Sözcü
Kayseri
H. Nakiboğlu

Başkan
Aydın
İ. Sezgin
Giresun
O. Yılmaz
îmzada bulunamadı
İstanbul
Söz hakkım saklı
A. N. Ölçen

İsparta
A. İ. Balım

Gümüşhane
T. Yücel

Ordu
B. Taranoğlu

İçel.
/. Göktepe

İstanbul
M. Tüzün
îmzada bulunamadı

İstanbul
M. Parlar

Kütahya
Muhalifim
M. Ersoy

Kütahya
İlâvelere ve muafiyet sınırlarının
daraltılmasına muhalifim
İ. Ersoy
Malatya
H. Gökçe
îmzada bulunamadı

Aydın
Söz hakkım saklı
M. Ş. Koç

Kocaeli
S. Akay

Malatya
M. Delikaya
İmzada bulunamadı

Manisa
H. Okçu

Malatya
A Karaaslan

Samsun
D. Kitaplı

Millet Meclisi
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Nidğe
H. Özalp

Trabzon
Ö Çakıroğlu
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ İLHAN ERSOYTJN TEKLİFİ
29 . 7 . 2970 G«n/« ve 1318 Saydı Finmsman Konutuna Ekli (II) Numaralı Tablada Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 29 . 7 . 1970 günlü Te 1318 sayılı Finansman Kanununa eldi, aym Kanamın İşletme
Vergisi ile Ugtti 11 ncl maddesinin II nci fdcrasına göre düzenlenmiş (fi) numaralı Tablo ilişikte gösterildiği
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kütahya MİHetveklli İlhan Ersoy'un teklifine bağa H numaralı Tablo
(II) NUMARALI TABLO
Satış Vergisi
nispeti :
(% olarak)

İşletme veya emtianın nevi
a) İşletmeler :
1. Kuyumcular
(Meşkûk altın ve yalnız altından
yapılmış bilezikler hariç)
2. Sarraflar
3. Mücevheratçılar
4. Sauna işletenler
5. İçkili ve çalgılı lokanta işletenler
6. Çalgûı meyhane işletenler
7. Çalgılı birahane işletenler
8. İçkili ve çalgılı bahçe işletenler
9. İçkili ve çalgılı gazino işletenler
10. Kokteyl salonu işletenler
11. İçkili ve çalgılı kır bahçesi işletenler
12. Bar işletenler
13. Diskotek işletenler
14. Pavyon işletenler
b) Emtia :
L Gümüş eşya grupu
2. Fos bijütörü, mücevherat grupu (taklit ziynet eşyası dahil)
3. Parfümeri eşyası (kolonya hariç)
4. Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu
5. Her nev'i kristal eşya
6. Oyun âletleri
7. Her çeşit mobilya ve koltuk ile fabrika imali halılar
(Bu grupa dahil 1 000, TL. sini geçmeyen satışlar İşletme Vergisinden muaftır)

Millet Meclisi
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10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
10
25
25
30
15
15
15
25
15
15
10
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
29 . 7 . 1970 Günlü ve 1318 Sayılı Finansman Kanununa Ekli İşletme Vergisi ile\ İlgili II Numaralı Tabloda
ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — 29.7.1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununun İşletme Yergisi ile ilgili 11 nci
maddesine göre düzenlenmiş II numaralı tablonun 15, 18, 21 ve 22 nci pozisyonları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve bu tablonun sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir :

İşletme veya emtianın nevi :
15. — Her çeşit mobilya (Madenî ev veya büro mobilyası dahil), makine ile imal edil
miş her çeşit halı grupu
18. — Her çeşit televizyon, müzik dolabı, salon radyosu, piyano, org, her çeşit klima
tesisleri, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi,
21. — Nalburiye, inşaat hırdavatı, boya, sıhhî tesisat malzemesi grupu (Kilitler, kapı
kolları, mandal ve ispanyoletler, menteşeler, makas çarpmaları, vasistaslar, kapı stopları
tamponları ve gözleri, her nevi çiviler ve paspaslar hariç),
22. — Parfümeri eşyası (Kolonya, losyon, el kremi ve aseton hariç)

Satış vergisi
nispeti
%

10
5

5
15

Bakanlar Kurulu II numaralı tabloda yazılı satış vergisi nispetlerinde kanunî nispetler içinde kalmak üze
re, pozisyonlar itibariyle, değişiklik yapmaya yetkilidir.
MADDE 2. — 29.7.1970 günlü ve 1318 saydı Finansman Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
«MADDE 12. — Son nüfus sayımına göre belediye içi nüfus 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet
gösteren mükellefler (Bu Kanuna ekli II numaralı tablonun 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve
25 nci pozisyonları hariç) İşletme Vergisinden muaftn.»
MADDMÛ

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

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini, Bakanlar Kurulu yürütür.

Miüet Meclisi
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Dönem : 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

232

Toplautı : 3

211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108
nci Maddesinin 1 nci Fıkrasının Sonuna (e) Bendi İle İki Fıkra
Eklenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu ( 1 / 3 9 2 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı: 71-2075/01153

5 . 1 . 1976

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Miöet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca
25.12.1975 tarihinde kararlaştırılan «211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 108 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının sonuna (c) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik
olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygiylc arz ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

GENEL GEREKÇE
211 sayılı Türk Silâhlı rKuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 ve 67 nci maddelerinde hasta ve cenaze na
killerinin Millî Savuma ve Jandarma Genel Komutan'ığı bütçelerinden sağlanacağı öngörülmektedir. Bunlar
için tahsis edilebilecek araçlardan hasta ve cenaze sahiplerinin yararlanabilmesi için yasal olanağa ihtiyaç
duyulmuştur.
Ayrıca 108 nci maddede subay, askerî memur, astsubay ve ailelerinin askerî kara ve deniz nakil vasıta
larından ne şekilde yararlanabileceklerini hükme bağlamış iken hava ulaştırma araçlarından faydalanma hu
susunda bir hüküm getirmemiştir. Bu durumun ise bazı hallerde silâhh kuvvetlerin süratle yerine getirmesi
gereken hizmet ve görevlerini aksattığı müşahade edilmiştir.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 108 nci maddenin 1 nci fıkrasına (e) fıkrası eklenmiş, böylelikle hasta veya cenaze sahiple
tinin aynı araçla gitmesi sağlanarak esasen tahsis edilmiş bulunan bir aracın mevcudiyeti nedeniyle araçtan
yararlanması ve hasta veya cenazeye karşı görevlerini yapma imkânı bahşedilmiştir.
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Kara ve deniz nakil vasıtalarının gerek harp sahası olması, gerekse arazi imkân ve şartları nedeniyle,
bazı bölgelere ulaşamaması Silâhlı Kuvvetlerin hizmet gereklerini yerine getirememesine sebep olmaktadır.
Nitekim Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle bu ihtiyaç açık olarak kendini göstermiştir. Bu nedenle getirilen
2 nci fıkra ile bu ihtiyaç giderilmektedir.
Barışta, tabiî afetlerde ve benzerî hallerde Başbakanlık ve diğer ilgili bakanlıklarla müştereken hareketi
gerektiren görevlerde askerî uçaklarda zaruret duyulmaktadır. Bu ihtiyacı
karşılamaya olanak sağlamak
amacıyle maddeye 3 ncü fıkra eklenerek Genelkurmay Başkanının emri ile hava aracının verilebileceği hük
mü getirilmiştir.
2 nci madde yürürlükle 3 ncü madde ise yürütmeyle ilgilidir.

Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/392
Karar No. : 3

5 1 2 ,1976

Yüksek Başkanlığa
211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 198 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna (e) bendi
ile iki fıkra eklenmesi hakkında Kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda
tetkik ve müzakere olundu.
Tasarının gerekçesinde de yazılı olduğu üzere; subay, askerî memur, astsubayların hastalıkları ve ölüm
leri halinde cenaze nakillerinin kendilerine tahsis edilecek kara ve deniz nakil vasıtalarından yararlanacağı
hükme bağlanmış olmasına rağmen, yanlarında bulunması gereken refaketçilerin bu haklardan istifade ede
memeleri yasal bir boşluk olarak görülmüş, ayrıca mezkûr kişilerin süratle yerine getirilmesi gereken hizmet
ve görevlerde hava ulaştınna vasıtalarından da yararlanabilmelerini temin etmek gayesiyle hazırlanan tasarı
prensip olarak Komisyonumuzca kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Tasarının 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında (Barışta,
olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanının
emri ile önemli kişiler veya görev ve hizmetler için) makamdan makama, insandan insana değişebileceği izah
tan varestedir. Bu bakımdan «önemli» kelimesi madde metninden çıkarılmış ve madde bu şekliyle Komisyo
numuzca kabul edilmiştir.
Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine ar/, edilmek ü/ere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
İstanbul
F. Cumahoğlu

Başkan V.
Ankara
İ. Saffet Omay

Sözcü
Bursa
A. Elverdi

Kâtip
Niğde
A. Yavuzalp

Erzincan
H. Atabeyli
îmzada bulunamadı

Eskişehir
A. Aliye Koksal
îmzada bulunamadı.
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istanbul
S, Arif Emre

Konya
K. Gökakın

Samsun
H.. Savaşçı

« --. -Sivas
/. Karaçam

, -Trabzon
A. Şener
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Kırklareli
Af. Atagün
-

-

Tunceli

(S. Sayısı : 232)

Tokat
Haydar Ülusoy
İmzada bulunamadı
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 nci Maddesinin 1 nci Fıkrasının Sonuna (e)
Bendi ile İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.
MADDE 1. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 108 nci mad
desinin 1 nci fıkrasına (e) bendi ile birinci fıkradan sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.
«e) Acilen şevki gereken hasta ve cenaze nakilleri için tahsis edilecek vasıtalardan,
Savaşta ve olağanüstü hallerde, izinli personel ve hizmetin gerektirdiği diğer işlerde görevlendirilecek per
sonel ile sivil moral ekipleri, harekât bölgesine ve harekâtla ilgili diğer garnizonlara gidiş ve dönüşlerinde ka
ra, deniz ve hava ulaştırma araçlarından yararlandırılabilirler.
Barışta olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkammn emri ile önemli kişiler veya görev ve hizmetler için
hava ulaştırma araçları tahsis edilebilir.»
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Başbakan
S. Demirel

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. N. Erbakan

Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. T. Feyzioğlu

Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
A. Türkeş

Devlet Bakam
S. Öztürk

Devlet Bakam
H. Aksay

Devlet Bakam
M. K. Erkovan

Devlet Bakam
G. Karaca

Adalet Bakanı
/. Müftüoğlu

Milli Savunma Bakanı
F. Melen

içişleri Bakanı
O. Asiltürk

Dışişleri Bakanı
jf. S. Çağlayangil

Maliye Bakanı
Doç. Dr. Y. Ergenekon

Millî Eğitim Bakanı
A. N. Erdem

Bayındırlık Bakanı
F. Adak

Ticaret Bakam
H. Basol

Sağ. ve Sos. Y. Bakam
Dr. K. Demir

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tar. ve Hay. Bakam
O. Öztrak
Porf. K. Özal

Çalışma Bakam
A. T. Paksu

Sanayi ve Tek. Bakam
A. Doğru

imar ve iskân Bakanı
İV. Ok

Köy işleri Bakanı
V. Poyraz

Orman Bakanı
T. Kapantı

Kültür Bakanı
R. Danışman

Sosya^ Güvenlik Bakam
A. M. Ablum

Millet Meclisi

En. ve Tab. Kay. Bakam
S. Kılıç
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Ulaştırma Bakam
N. Menteşe
Turizm ve Tan. Bakam
L. Tokoğlu
Gençlik ve Spor Bakam
A. Ş. Erek

—
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 108 nci Maddesinin 1 nci Fıkrasının Sonuna (e)
Bendi ile İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.
MADDE 1. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 nci mad
desinin 1 nci fıkrasına (e) bendi ile birinci fıkradan sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.
«e) Acilen şevki gereken hasta ve cenaze nakilleri için tahsis edilecek vasıtalardan,
Savaşta ve olağanüstü hallerde, izinli personel ve hizmetin gerektirdiği diğer işlerde görevlendirilecek per
sonel ile sivil moral ekipleri, harekât bölgesine ve harekâtla ilgili diğer garnizonlara gidiş ve dönüşlerinde ka
ra, deniz ve hava ulaştırma araçlarından yararlandırılabilirler.
Barışta olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkammn emri ile kişiler veya görev ve hizmetler için hava
ulaştırma araçları tahsis edilebilir.»
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

•—>•

—>•<«•
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Dönem : 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

272

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 Arkadaşının, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3 ncü Maddesinin 1 nci
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa
Komisyonu Raporu ( 2 / 5 1 1 )

Millet Meclisi Başkanlığına
22 . 1 . 1976 tarihli 1934 numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3 ncü madesinin
1 nci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifimiz, gerekçesi ile birlikte sunulmuştur,
Gereği yapılmak üzere saygı ile arz ederiz. 10 . 2 . 1976
C. H. P. Grupu
Başkanvekili
Hayrettin Uysal

A. P. Grupu
Başkanvekili
Oğuz Aygün

M. S. P. Grupu
- Başkanvekili
Şevket Kazan

D. P. Grupu
Başkanvekili
Mehmet Altınsoy

C. G. P. Grupu Başkanvekili
Mehmet Altmışyedioğlu

GEREKÇE
22 . 1 . 1976 tarihli 1934 numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3 ncü maddesinin
1 nci fıkrası, Kitaplık Karma Komisyonunun kuruluş biçimini düzenlemektedir. Bu fıkraya göre Karma Komis
yon her iki Meclisten 5 er üye olmak üzere 10 üyeden kurulmaktadır.
Anayasanın 85 nci maddesi ile Millet Meclisi içtüzüğünün 2i nci maddesi uyarınca komisyonlar, siyasî
parti gruplarının kuvvetleri oranında oluşur. Parlamentonun bugünkü aritmetiği ve grup adedi karşısında Kar
ma Komisyonun, adı geçen maddeye göre, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun olarak kurulması olanağı
bulunmamaktadır.
Bu nedenlerle maddeye işlerlik kazandırmak için 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin «Bu komisyon, her iki
Meclisin İçtüzüklerine göre Genel Kurullarınca seçilecek 5 Cumhuriyet Senatosu Üyesi ile 10 Milletvekili ol
mak üzere 15 üyeden kurulur.» biçiminde değiştirilmesi yerinde olacaktır.
Ayrıca, ilerde değişebilecek siyasî parti grupu adedi ile kuvvet oranları karşısında yeni bir değişiklik gereği
duyulmadan maddenin işleyebilmesi için 1 nci fıkranın sonuna «Üye adedi, Danışma Kurulunun önerisi üzeri
ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel Kurulu Kararı ile artırılabilir.» cümlesi eklenmiş
ve bu suretle maddeye esneklik kazandırılmıştır.

I

Anayasa Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 2/511
Karar No. : 2

12 .3 . 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun
3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifi; Komisyonumuzca tetkik ve müzakere
edilmiştir.
Komisyonumuz; teklif gerekçesini ve madde metnini uygun mütalaa ederek, teklifin aynen kabulüne ve
Genel Kurul gündeminde öncelikle görüşülmesinin istenmesine karar vermiştir.
İşbu raporumuz Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere saygı ile arz olunur.
Anayasa Kom. Bşk.
Ankara
/. Hakkı Ketenoğlu

Başkan V.
Urfa
Abdulkadir Öncel

Kâtip
izmir
Remzi Özen

Uye
Adana
Ahmet Topaloğlu

Üye
Burdur
Ali Sanlı

Üye
Diyarbakır
Mahmut Uyanık

Üye
Elâzığ
Orhan Senemoğlıt

Üye
Gümüşhane
M. Orhan Akkoyunlu

Üye
istanbul
Necdet Ökmen

Üye
istanbul
İhsan Toksan

Üye
İsparta
Mustafa Cesur

Üye
İstanbul
Hasan Basri Akkiray

Üye
Kars
Doğan Araslı

Üye
Rize
S. Reşat Saruhan

Millet Meclisi

Üye
Trabzon
M. Kadri Ey üb oğlu
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN
UYSAL VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun
3 ncü Maddesinin 1 ne i Fıkrasının Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun
3 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Teklifi

MADDE 1. — 22 . 1 . 1976 tarihli 1934 numaralı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitapbğı Kanununun
3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :

MADDE 1. — Teklifin 1 nci Maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık
Karma Komisyonu yönetir. Bu Komisyon, her iki
Meclisin İçtüzüklerine göre Genel Kurullarınca seçile
cek 5 Cumhuriyet Senatosu Üyesi ile 10 Milletvekili
olmak üzere 15 üyeden kurulur. Üye adedi, Danışma
Kurulunun önerisi üzerine Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı Genel Kurulu Kararı ile arttırı
labilir.
MADDE 2. —- Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 nei Maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3 i• — Bu Kanun hükümlerini Millet Mec
lisi Başkam yürütür.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü Maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir,

mmm

Millet Meclisi
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