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İH. — YOKLAMALAR 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU 
LA SUNUŞLARI 

124,125,152:153,181 
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125 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — izmir Mifetve'kili Akın Simav'ın, 

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve 
Başyazarı Ahdi İpakçi'nin öldürülmesi nede
niyle gündem dışı ik'onuşması. 125:126 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri. 126 

1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşıilpınar 
ve 9 arkadaşının; Umut Gazetesi sahihi vo 
Yazı İşleri Müdürünün «nüfuz suiistimali» su
çuna kayıtsız kalaraik görev ve yetkilerini kö
tüye (kullandığı iddiasıyla Başbaikan Bülent 
'Ecevit hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişlkdn ön'erges'i. 
(11/39) 126:128 

2. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haz
nedar ve 9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı 
Ikjömür sahalarının fizibilite etütlerinin yapıl

masında Hazineyi zarara uğrattığı 'İddiasıyla 
Enerji ve Tatoi'i Kaynalklar Bakanı Deniz Bay-
!kal hakkında Anayasanın 89 ocu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 1Q7 nci maddeleri uyarınca 
hir Gensoru açılma'sına ilişlkin önergesi. (M/40j) 

Sayfa 

128: 
129 

3. — Amasya Milletvekili Muhammet 
Kelleci ve 9 arkadaşının; Milli Eğitim Temel 
Kanununa uygun olarak hazırlanan ve Talimi 
ve Terbiye 'Dairesinde onanan ders kitapla
rını imfha ederek. Devleti zarara uğrattığı id
diasıyla Mili Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca (bir 
Gensoru açılmaisına ilişkin önergesi. '(11/41) 129:130 

4. — Çorum Milleüvökili Mehmet Inmatk 
ve 9 ark adaşının; Partizan tutum ve davranış
ları ile devlet otoritesini zayıflattığı ve kanun
lara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret 
Bakam Teoman Köprülüler hakkında Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyaonıoa hir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11 /42) 130:131 

C) Tezkereler ve Önergeler 1311 
1. — Tokat M'iHetveMlı Ali Kurt'un, 10/6' 

numarah Meclis Araştırması Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesıi. (4/184) 131' 
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Sayfa 
2. — Sayın üyelerden 'bazılarıma izin veril

mesin© dair Başkanlık tezkeresi. (3/530) 131:132 
3. — Bu yasama yılında 2 ay (izin alan is

tanbul Milletvekili Celâl Yardımıcı'ya ödeneği
nin verilebilmesine dair Başkan!ilk tezkeresi. 
(3/531) 132 

4. — Konya Milletvelkilır Şener Battal ve 
bir arkadaşının, Türkiye Belediyeler, il Özel 
İdareleri, İktisadi Devlet Kuruluşları ve Dev
let Memurları Yardımlaşma Kurumu M EY AK 
Kanun Teklifinin, doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi. (2/3, 4/185) 132:133 

5. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 
'iki arkadaşımın, 991 sayılı Kanunla Devlet De-
mıiryolla'rt ve Limanlar Genel Müdürlüğü İş
çileri Emekli Sandığı ile Asikeri faibrikalar, 
iMKEK işçi Emeklileri Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna Dev
ri hakkımdaki Kamumu değiştiren 1189 sayılı 
Kanonum Geçici 2 nci maddesinin değiştiril? 
ımesi ve 2 Ek Geçici Madde Eklenmesine 
İlişlkim Kanun Teklifinin doğrudan doğruya 
gündemıe alınmasına dair önergesi. (2/7, 4/186) 133 

V. —• SEÇİMLER 133 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üye

liklere seçim. 133:134 
VI. — OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 134, 

143 
1. — Uyuşmazlık Maihklemesinin kuruluş 

ve isteyişi hakkında kamun tasarısı. (1 /108. 
2/221) (S. Sayısı : 131) 134,201:204 

Üç oturum yapılan bu birleşimde: 
ıMilliyet Gazetesi Genel Yayım Müdürü ve Baş

yazarı Abdi İpökçi'min, öldürülmesi nedeniyle, Baş-
'kan, ibasın miensuplanna ve İpekçi ailesine başsağlığı 
dileyen ve üzüntüler|i belirten kısa bir konuşma yaptı. 

Trabzjon Milletvekili Rahmi Kumaş da, aynı ko-
nıdda gündem dışı ibir kjomuşlrnıalda bulundu. 

AP Grubunun : 
141 S. Sayılı (1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) 

ve 110 S. Saydı (1/132, 2/470); 

Sayfa 
VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ

ME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 134 
A) Öngörülmeler 134 
.1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak. 

ve 9 arkadaşının; Anayasa ve yasalara, aykırı 
işlemlerinden ötürü eğitim ve öğretimi yapıla
maz hale getirdiği iddiasıyla Milli Eğitim, Ba
kam Necdet Uğur haklkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 ne i mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/30) 

VllT. —' USUL HAKKINDA GÖRÜŞ 
MELER 134:143 

I. — Önceden gün ve saatleri kararlaştırı
lan Gensoruların görüşüldüğü (birleşimlere, 
sonradan Genel Kurulca yeni oturumlar ilave
siyle ibaşka konuların görüşülüp görüşüleme
yeceği hakkında, î 44:150 

IX. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 150,153,173,182 
II. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 

ve 16 arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik 
yapılmasına ili skim kanun teklifi ile Kastamo
nu Milletvekili Safari Tığlı'nın, aynı kanuna 
eik kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. 
(2/686, 2/215) (S. Sayısı: 282) 150-152,153:169,173:181, 

182:200,205:208,209:212 

X. — DİŞİPLİ N CEZALARI 169 
1. — Samsun Milletvekili İ. Elem Ezgü'ye 

3 birleşim Meclisten geçici çıkarma cezası ve
rilmesi. 169:172 

MHP Grubunun : 

136 S. Sayılı (2/357) 'kanun tasarı ve tekliflerinin, 
gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler».bölümünün başında yer al
ması ve bütün işlerden önce görüşlmesine dair öne
rileri reiddolundu. 

CHP Grubunun : 

32 numaralı Danışma Kurulu önerisinde kararlaş
tırılan görüşme günleri ayrımı saiklı kalmak kaydıyla 

- • • M > » < « i -t" 

L - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 
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7.2.1979'ıdan itibaren Gensoru önergelerinin, İçtüzü
ğün belirlefdıiği gün ve saatlerde görüşülmesi. 

i6, 7 ve 8.2.1979 günleri saat 2Q.0P'den Q.5'e ka
dar; 9, 10, 11 ve 12.2.1979 günleri de saat 15.00'ten 
0.5'e ikaldar çalışılarak, sırasıyla, 282 S. Sayılı (2/686, 
2/216), 141 S. Sayılı (1/161, 2/121, 2/314, 2/502. 
2/511), 11Q S. -Sayılı (Ü/132, 2/470.), 259 S. Sayılı 
ı(l/l'83, 2/382) ve 14Q S. Sayılı (2/120, 2/606) kanun 
tasarı ve tekliflerinin, Gelen Kâğıtlarda yer alan 282 
S, 'Sayılı teklifte 48 saat 'kaydı aranmaksızın, günde
min «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Kam i syo Mar
dan Gelen Diğer İşler» 'bölümünün başında yer al
ması ve görüşülmesine dair önerisi kabul edildi. 

MSP Grubunun : 
140 S. Sayılı (2/12Q, 2/6Q6) Ikanun teklifinin, gün

demin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler» (bölümünün 'başında yer alma
sı ve görüşülmesi için Danışma Kurulunun 5.2.1979\ia 
toplantıya çağrılmasına dair önerisi ise, kabul edi
len CHP Gruibu önerisi içinde yer aldığından işletme 
^onulmadı. 

İzmir Millevekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 arka
daşının; (kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
'kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşları
nı amacından 'saptırarak yasalara ve Kalkınma Pla
nına aykırı 'hareket etbiği idjdia'sıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler balkında • (11/35), 

İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşının; 
DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi amaç
lı toplantı ve diğer faaliyetlere göz; yumduğu iddia
sıyla Enerji ve Tabii Raynaiklar Bakanı Deniz Bay-
kal haikjkında. (11/36), 

Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan ve 9 
arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve nakille
ri ile ekonomik 'hakları konusunda yanlış ve yasa dışı 
uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakanlar Kurulu 
hakkında. (11/37), 

Ankara 'Milletvekili Mustafa iBaşoğlu ve 9 arka
daşının; partizanca 'bir tutumla işçi sendikalarını böl
meye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, • işsiz -

Rapor 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 

arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indirimin 

ligi önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusunda 
bugüne kadar, olumlu bir sonuç sağlayamadığı iddia
sıyla Bakanlar Kurulu halikında (ll/3'8) birer Genso^ 
ru açılmasına ilişikin önergeleri okundu, gündeme alı
nıp alınmayacaklarına dair görüşmelerin 13.2.1979 
Salı günü yapulma'sı kabul edildi. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve aynı konudaki 'kanuni 
teklifinin (1/1Q8, 2/221), (S. Sayası : 131) görüşülme
sine devam olıunaca'k, 23 ncü 'maddesinden »itibaren 
maddeleri kabul olundu, tümünün gelecek, birleşim
lerde açıik oya sunulacağı bildirildik 

CHP Grubunun : 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu^ 

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun 
•ile 765 sayılı Türik Ceza Kanununun Ek Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının (17247) (S. Sa
yısı : 275), gündemin «Kanun Tasarı ve Teikifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 'bölümünün ilk-
sırasına alınarak görüşülmesine . dair önerisi üzerin
de bir süre göılüşüldü; saat 19.C0*a geldiğinden, gö
rüşülmesine ve oylamasına gelecek birleşimlerde de
vam olunacağı bildirildi. 

Birinci Oturumda alınan karar gereğince görüşül
mesine 'başlanılani 

Salk'arya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 an-* 
kadaşının, 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda Değişikl'i'k Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabni Tığlı' 
nın, aynı Kanuna ek kanun tekirinin (2/686, 2/215) 
(S. Sayısı : 282) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak ilik iki maddesi (kabul olundu. 

7 Şubat 1979 Çarşamba günü saat 15.0O'te topla
nılmak üzere Birleşime (7 Şubat 1979) saat 04.55'te 
ison verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvdkili Adana 

Memduh Eksi İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

No :: 39 

yeniden düzenlenimesıiyle vergi adaletsizlılğinin ön
lenmesine ilişkin kanun teklifi ile Konya Milletvekili 
Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

7 . 2 . 1979 Çarşamba 
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foı'muı, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emıre'nin, Bursa 
'Milfletvdöilıi Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu 'Mıilletvtelklili Safbri Tığlı'nm, İstanbul Millet-
'veikjili Me'jin Tuzlun ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köyllüioğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kasitaımonu Milletvekili Sa'bri Tığlı ve An
kara Mıil'leıtveıkili Semih Eryıfldız'ın, İzmir Milletve-
ikti'lii Neicear Türlkcaın ve 32 arlkadaşının, Kayseri 
Milletvekilli Turhan Feyızioğlu ve 5 arlkadaşının, Ada
na Mileijveikii Nadim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köyflüoğhı'nun, Anlkaıra M'İHetiveikii Semih 
Etfyıldiz'ın, Culmihuribaş'kanijnca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebıi'nin, İstanbul Miletvelki'Iii Çağlayan 
(Ege ve Hatay Milletvekili Öner Misıki'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kalbadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk, Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türlkcan'm, Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet 
Yusuf Özîbaş ve 4 arlkadaşının, Rize Milletvekili 

İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Töküidağ Milletve
kili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekilli Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teikliflem ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20), 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/525, 2/543, 
2/585, 2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma ta
rihi : 7,2.1979) 

Gensoru Önergesi 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; partizan tutum ve davranışları ile devlet 
otoritesini zayıflattığı ve kanunlara ayıkırı hareket 
'ettiği iddiasıyla Ticaret Balkanı Teoman Köprülüler 
'halkkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 10:7 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl-
ma'sına ilişkin önergesi. (11/42) 

»>>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; Genel Kurul salonunda bulunan sayın 
üyelerin «Burada» demek suretiyle yoklamaya katıl
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üye var mı 
efendim? Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir efendim.. 
Değerli arkadaşlarım, ismen yaptığımız yoklama 

sonunda Genel Kurul salonunda 221 sayın üyenin 
bulunduğunu saptadık. 

Saat 16.30'da toplanılmak üzere birleşime ara ve
riyorum efendim. 

Kapanma saati : 15.47 

124 -
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Recep Özel (İstanbul) 

«BAŞKAN — Miltet Meclisinin 45 nci 'Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okuyarak yoklama yapacağız; 
Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin yok
lamaya «Burada» demek suretiyle katılmalarını rica 
ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — İzmir Milletvekili Akın Simav'ın, Milliyet 
Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi 
ipekçi'nin öldürülmesi nedeniyle gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Sayın Akın Simav, bendenize gön
derdiğiniz bir yazıda tutumum hakkında söz istiyor
sunuz. Hangi konuda efendim, öğrenebilir miyim? 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, Millet 
Meclisinin üyeleri yapacakları konuşmayı, ki kopya 
kâğıdının ardına kâğıt koymazlar, (2) milletvekili ay
nı şeyi söylemez; dün bana, gündem dışı söz istediğim 
zaman, gündem dışı söz vermediniz. Aynı konuşmayı 
hazırlamadık. Her birimizin diyeceği ayrı şey 
vardı. Tüzüğümüzün 58 ve 60 nci maddesi buna ola
nak tanıyordu. Bana gündem dışı söz vermediniz. 
Direniyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Simav, bağışlarsanız. 
1. Gündem dışı söz, yöneten Başkanın takdirine 

bırakılmıştır. 
2. Müracaat sırasına göre sayın arkadaşlarımız

dan rahmetli İpekçi için bir tek sayın üyeye söz ver
me imkânını gördüğüm için kendimde... 

AKIN SİMAV (İzmir) — Bu sizin indi takdiri
niz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takdir dediğin zaten indi oluyor 
Sayın Simav. 

Sayın Kumaş'a, zâtıalinizin telgrafı bana gelme
den evvel kendisine söz vereceğime dair olan vaadi-

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 
yoklama sonunda Genel Kurul salonunda 228 sayın 
üyenin bulunduğunu saptadık. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

EL KURULA SUNUŞLARI 
KONUŞMALAR 

mi yerine getirerek söz verdim. Eğer bugün konuş
mak istiyorsanız verebilirim. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Türk basınından gelen bir parlamenter olarak, 

Milliyet Gazetesinin değerli Genel Yayın Müdürü, 
değerli meslekdaşım Abdi İpekçi'nin ruhu önünde 
saygıyla eğiliyorum. 

Ne zaman ki, emperyalizme karşı Türkiye'de bir 
hareket başlatılsa, işte o zaman kahpece kurşunlar, 
önce Türk basın mensuplarının üzerinde patlamaya 
başlar. Tıpkı Hasan Tahsin'in katledilişi gibi ve tıpkı 
aynı süreç üzerinde Sayın Abdi İpekçi'nin katledilişi 
gibi. Bunda bir oyun vardır. Türkiye'de sürekli bu 
oyun yaratılmak istenmektedir. Türkiye'de bir iktidar 
boşluğu doğurtulmak ve bu iktidar boşluğu, şerefli 
Türk basınıyla geçici olarak doldurulmak istenmekte
dir. 

İnanıyorum ki, şerefli Türk basını, kendisi için 
hazırlanan bu tuzağa düşmeyecektir. Aylardan beri 
Türkiye'de sıkıyönetimin yaygınlaştırılmasını, amacı 
dışına saptırılmasını isteyen çevreler, görüyorum ki 
şimdilerde susmuş görünüyorlar ve anlaşılıyor ki, bu 
isteklerini Türk basınına ciro etmiş görünüyorlar. İs
tiyorlar ki, onlar Türk basını hep bir ağızdan bir 
koro gibi, sıkıyönetimin yaygınlaştırılmasını, geniş
letilmesini ve amacı dışına çıkartılmasını istiyorlar. 
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Ama şerefli Türk basını, o kişilerin, demokrasi düş
manı kişilerin açtıkları tuzaklara düşmeyecektir. 

Gerçekten bugün Türkiye'de akla, mantığa ve iza
na sıkılan kurşuna karşı Türk basını yine kalemiyle, 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 
arkadaşının; Umut Gazetesi sahibi ve Yazı İşleri Mü
dürünün «nüfuz suiistimali» suçuna kayıtsız kala
rak görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla 
Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/39) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz değerli arka
daşlarım. 

Gensoru önergeleri vardır, bunlardan Sayın Ali 
İrfan Haznedar ve arkadaşlarının Gensoru Önergesi, 
Genel Kurulun 23 . 1 . 1979 tarihli 39 ncu Birleşimin
de okunmuş ve sayın üyelere dağıtılmıştı. 

Diğer .Gensoru önergeleri de bastırılıp sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Gensoru önergelerini sırasıyla okutuyorum efen
dim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başta TC Ziraat Bankası olmak üzere; Petrol Ofi

si, Türk Hava Yolları, Emlak Kredi Bankası, Vakıf
lar Bankası, Halk Bankası, Turizm Bankası, Ceyhan 
Sanayi, Gima, Başak Sigorta, Güney Doğu Mamul
leri, Emek Otelcilik, çeşitli bakanlıklar ve bu bakan
lıklara bağlı devlet ve yarı devlet kuruluşları, Kamu 
iktisadi Teşekkülleri ve Türk çiftçisinin Tariş, Çuko-
birlik vs. gibi kooperatif kuruluşları durumunda olan 
ortaklıkları; Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in «Eşi» 
Sayın Bayan Rahşan Ecevit'in «Sahibi ve Sorumlu 
Yazı işleri Müdürü» olduğu «Umut Gazetesi» ne bin
lerce, on binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca lira ilan, 
reklam ve abone ücreti ödemeye mecbur bırakılmış
lardır. Tüm gazete okurlarının her gün şahidi olduğu 
bu «Vurgun olayı» böylece sürüp gitmektedir. 

Bu gazeteye ilan ve reklam veren ve büyük mik
tarlarda abone olan bu Devlet kuruluşlarının yöneti
cileri; Devletin, yüce milletimiz lehine yapacağı hiz
metlerde kullanılması gereken öz kaynaklarını, belli 
ve tek bir ideolojik doğrultuda yayın yapan bir ga
zeteye aktarmışlardır ve aktarmaya devam etmekte
dirler. Millet hizmetinden kaçırılan paralar, bu ga
zeteye sorumsuzca ve bol bol verilmekte ve çarçur 
edilmektedir. Savurgan bir tutum ile, sorumsuzca sa-
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aklıyla ve inanıyorum ki, mantığıyla cevap verecek
tir.. Bu yolda devam edecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Simav. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

vurulan bu paralar, Devlet parasıdır, Millet parası
dır. Devlet eliyle, hakiki ya da tüzel bir kişi zengin 
edilmektedir. 

Umut Gazetesi; 10 000 - 15 000 bastığı halde, 
müşterisi olan Devlet kuruluşları, bu gazeteye 100 000 
basan gazetelere ödenen fiyat tarifesinden reklam ve 
ilan parası ödemektedirler. Bu hususu anlayabilmek 
mümkün değildir. Bu vurgun, bu umut soygunu şöyle 
işlemektedir. Sayın Rahşan Ecevit; herhangi bir yö
netici için ağırlığını koymakta ve o yöneticiyi bir Dev
let kuruluşunun veya bir Kamu İktisadi Teşekkülü
nün başına «Genel müdür» olarak getirtmektedir. Ve 
o genel müdür de, o kuruluşun kasalarının kapakları
nı Umut Gazetesine açmaktadır. Umut Gazetesinin 
1977 yılında aldığı ilan ve reklam parası toplamı 
91 000 lira iken Sayın Bülent Ecevit'in Başkanlığın
daki bugünkü Hükümet döneminde, yani 1978 yılının 
ilk 11 ayında bu miktar 1 875 000 liraya yükselmiş
tir. Yüksek miktardaki aboneler ile bu paranın top
lamı bugün 2 500 000 lira civarındadır. 

Yüce Milletimizin, Parlamentodaki temsilcileri 
olarak, bu. konunun üzerine gitmek zorundayız. Sayın 
Rahşan Ecevit, bu olayı yasal kılıfına uydurmuş olsa 
dahi, kamu vicdanında bağışlanması mümkün olma
yan bu imkânı, Başbakan olan eşi Sayın Bülent Ece-
vit'e borçludur. Yasal kılıfın yanında «hukuki ve ida
ri gerçekler» vardır, «kayıtsızlık» vardır, «suç unsu
ru» vardır. Ceza kanunlarına göre de bu suçun adına 
«nüfuz suiistimali» denir, ceza ve sorumluluğu gerek
tirir. «Reklam gideri» adı altında yaptıkları ödeme
lerden dolayı da, bu kamu kuruluşlarının sorumlu yö
neticileri aynı suçun ortakları, iştirakçileri ve işbirlik
çileridir. Çünkü bu yöneticiler, Umut Gazetesine ver
dikleri ilan ve reklamları, Umut Gazetesinden on mis
li, yirmi misli daha çok basan ve satan gazetelerde 
daha da ucuza yayınlatabilecekleri halde; Umut'u ter
cih etmişler ve yönetimleri altındaki kuruluşları bu 
konuda zarara sokmuşlardır. Ve Başbakan Sayın Bü
lent Ecevit; Devlet parasının ve üretici kuruluşlarının 
ortaklarına ait alın terinin, siyasal bazı tercihler ile 
Umut Gazetesi'ne haksız bir 'biçimde aktarılmasına 
seyirci kalmıştır. 
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Kamuoyunda ve ülke basınında geniş yankı ve 
tepki uyandıran bu «vurgun olayı» na dur demeye-
rek Devlet parasının savrulmasına göz yuman ve eşi 
Sayın Rahşan Ecevit'in işlediği «Nüfuz suiistimali 
suçu»'na karşı kayıtsız davranarak... (AP sıralarından 
gürültüler, «Anlaşılmıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, benim elimde metin yok 
ve... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — İs
terse mikrofonsuz okusun, zaten anlaşılmıyor. 

HASAN CERİT (Adana) — Yoklamaya katılın 
ondan sonra... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Divanı oluş
turan arkadaşlarımız, içinizden ve sizin değerli oyla
rınızla seçilmiş birer sayın arkadaşımızdır. Ses ayrı 
bir şey; ben konuşurken herhalde benim sesimin gür
lüğünden rahatsız olabilir Genel Kurul; ama bir baş
ka arkadaşım konuşurken sesi duyulmayabilir. Maale
sef önümüzdeki konuşma cihazları biraz yeterli de
ğildir. Ben de arkadaşımdan rica edeyim, biraz daha 
sesli okumaya gayret etsin. Yani bunun başka bir ça
resi yok. Genel Kurulunuz İçtüzüğümüzde bir deği
şiklik yaparak bu tür kıraatin, bu tür okumaların 
bir spiker tarafından yapılmasını da kararlaştırabilir. 
Bu gayet doğaldır. Gruplarınızdan seçtiğiniz arka
daşlarımızdır. Nihayet, bu tabii bir yapı meselesi. 
Bunu herkese, her arkadaşımıza «çok gür sesle oku
yacaksınız» veya «şu şekilde okuyacaksınız, bu şekil
de okuyacaksınız» gibi Başkanlığımızın bir imkânı 
yok, zorlama gücü yok, rica ediyorum. Arkadaşım
dan da rica ediyorum biraz sesli okusunlar. 

ORHAN BİRGlT (İstanbul) — Kemal Bey oku
sun, sesi- çok iyi. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Dün 
önergeleri okurken mikrofonsuz sesi gür gür titri
yordu. 

BAŞKAN — Mesele halledilmiştir Sayın Aykurt, 
gelecek dönem inşallah siz seçilirsiniz, güzel güzel 
dinleriz sizi. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ben 
heveslisi değilim. 

BAŞKAN — Hevesli olduğunuz için söylemiyo
rum efendim. 

Buyurunuz efendim. 
«... Kayıtsız davranarak «Görev ve yetkilerini kö

tüye kullanan bir Hükümet Başkanı» durumunda 
olan Başbakan Sayın Bülent Ecevit hakkında, Anaya
sanın 89 ncu ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 

maddeleri uyarınca «Gensoru» açılmasmı gerekli gör
mekteyiz.» 

Gereğini müsaadelerinize saygı ile arz ederiz. 
İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 
Erol Yeşilpınar Zeki Efeoğlu 

Tekirdağ Milletvekili Muğla Milletvekili 
Nihan İlgün Ahmet Buldanlı 

Zonguldak Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Koksal Toptan İbrahim Topuz 

Bursa Milletvekili Ordu Milletvekili 
Özer Yılmaz Bilâl Taranoğlu 

Kocaeli Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Âdem Ali Sarıoğlu Numan Uzun ' 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan Gen

soru önergesinin görüşme günü hakkında bir Danış
ma Kurulu önerisi hazırlanmadığından görüşme gü
nü Başkanlığımızca önerilecektir. Dünkü birleşimde 
okunan Gensoru önergeleri için görüşme günü olarak 
13.2.1979 Salı günü Genel Kurulca kararlaştırılmış 
bulunmaktadır. 

Başkanlığımız Salı gününü önerirken, aynı birle
şimde, İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun önerisi Genel Kurulca kabul 
edilmiştir. Bu öneriye göre, Genel Kurulun İçtüzük
te belirtilen çalışma gün ve saatlerinde Gensoruların 
görüşülmesi öngörülmüştür. 

Öneri okundu, üzerinde konuşmalar yapıldı, an
cak Gensorunun görüşme günlerine ilişkin herhangi 
bir itiraz olmadığı gibi Yüce Heyetinizin malumları 
olan Anayasanın 89 ncu maddesi gözönünde bulun
durularak bu öneri onaylandı. Bu karara uygun ola
rak okunan (4) ayrı Gensoru önergesinin herbiri için 
görüşme günü saptanmış, ancak herhangi bir itiraz 
bahis konusu olmamıştır. 

Daha sonra değerli bir arkadaşımızın, Grup Baş-
kanvekili Sayın Kıratlıoğlu arkadaşımızın bir itiraz 
tezkeresini aldık. Bu itirazın haklılığı yoktur demek 
mümkün değil. Biz bu itirazı da dikkate alarak bugün 
okuduğumuz önergeler için, değerli arkadaşımızın 
uyarısına da uyarak Anayasanın ve İçtüzüğün hüküm
lerine uygun olarak gün tespit edeceğiz. 

AHMET SAYİN (Burdur) — Yalnız Sayın Baş
kanım, dünkü uygulamanız yanlıştı o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi. şunu söylemek is
tiyorum. Gün tespiti bir usul meselesidir Sayın Sayın; 
ifade edeyim, hüsnüniyetimizi ifade etmek için duru
mu Genel Kurulumuza sunuyorum. 

Gün tespiti bir usul meselesidir, Başkanlık bir gün 
getirir ve bunun Anayasaya, İçtüzüğe uygun olup 
olmadığı konusunda 2 sayın üye lehte, 2 sayın üye 
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aleyhte konuşabilir. Elbette biz de insanız, bizim de 
yanılgılarımız olabilir, bunu bir kasta bağlamak müm
kün değildir. Zaten biz bunu bir yerde hata olarak 
kabul etmiyoruz; ama haklılığı olmayan bir itiraz da 
kabul etmediğimiz için Sayın Kıratlıoğlu'nun uya
rısını, bundan sonra, bu hususa dikkat etmek üzere 
gün tespiti yönüne gidiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla okunmuş bu
lunan Gensoru önergesinin, «Özel gündemde yer ala
cak işler» kısmında yer alması ve diğer Gensoru öner
gelerinden sonra, gündeme alınıp alınmaması konu
sundaki görüşmelerin 10.2.1979 Cumartesi günkü 
birleşimde yapılmasını onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Saat 15.00'te mi 
toplanacağız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Zaten daha evvelce ne biçimde, han
gi şekilde Gensoru önergelerinin görüşüleceği Genel 
Kurulunuzun dünkü birleşiminde karara bağlandı. 

2. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar 
ve 9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sa
halarının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi 
zarara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(H/40) 

BAŞKAN — Bir başka Gensoru önergesi var, 
onu da okutuyorum efendim : 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Maden Dairesince TKt Genel Müdürlüğüne dev

redilen Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerini kapsayan 
sahalar ile Biga Yarımadası ve Muğla, Aydın sek
töründeki kömür sahalarının fizibilite etütlerini so
nuçlandıracak çalışmaların yapılması hususu Hacet
tepe Üniversitesi bünyesinde yeni kurulmuş olan Tek
noloji Enstitüsü ile TKt Genel Müdürlüğü arasında 
yapılan bir protokol ile Hacettepe Üniversitesi Tek
noloji Enstitüsüne verilmiştir. 

Bahsedilen protokol yapılmadan evvel Enstitüce 
TKt Genel Müdürlüğüne yapılan teklif üzerine TKÎ 
Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinden olay hak
kında görüşünü sormuş; Hukuk Müşavirliği yalnız 
bu Enstitünün teklifi ile iktifa edilmeyip bu işle uğ
raşan diğer kuruluşların da tekliflerinin alınmasının 
gerekli olduğu yolunda mütalaa vermiştir. Buna rağ
men Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay-
kal'ın tazyikiyle TKt Genel Müdürlüğü Yönetim Ku
rulu bu sahalardaki fizibilite etüdünün Hacettepe Tek

noloji Enstitüsü tarafından yapılmasının uygun ola
cağını beyanla bu yolda karar vermiştir. 

Bilindiği üzere bu tip fizibilite etütleri yapabile
cek MTA gibi bir devlet kuruluşu vardır. Bu kurulu
şun uzun yıllar bu sahada tecrübesi yetişmiş eleman
ları ve uzmanları da mevcuttur. Üstelik bu kuruluş 
yani MTA Enstitüsü Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığına bağlı bir kuruluştur. 

Bu sahaların fizibilite etütleri MTA Genel Di-
rektörlüğünce yapılmış olup her sahaya ait dosyada 
asılları bulunduğu gibi, MTA dosyalarında da birer 
sureti mevcuttur. İkinci defa bir başka kuruluşa aynı 
saha için etüt yaptırmak hem bu kuruluşa güvensiz
liktir, hem de savurganlığa ters düşen fazladan ve fu
zuli bir masraf yapmaktır. 

TKt Yönetim Kurulunun 28 . 7. 1978 gün ve 248/ 
1134 sayılı Kararı ve buna istinaden Hacettepe Tek
noloji Enstitüsü ile TKt arasında yapılan protokol 
bütün gazetelerin tenkidini mucip olduğu gibi Maden 
Mühendisleri Odasının 1978 Eylül ayı içerisinde neş
rettiği 6 sayılı yayında da tenkit konusu olmuştur. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay
kal yeni kurulmuş ve tecrübesiz maden mühendisleri 
tarafından yürütülen bir enstitüye usulsüz ve fazla
dan olarak fizibilite etüdünün yapılmasını temin et
mesi ile Devletin asgari 25 milyon Türk Lirası zarar 
etmesine sebebiyet vermiştir. 

Bu sebeplerden dolayı, cezai sorumluluğu yanın
da siyasi sorumluluğu açık bulunan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasa
nın 89 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince Gen
soru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Kütahya Milletvekili 
İrfan Haznedar 

Kocaeli Milletvekili 
Âdem Ali Sarıoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
Gültekin Kızılışık 

İstanbul Milletvekili 
Recep Özel 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Başoğlu 
Aydın Milletvekili 
Behiç Tozkoparan 

Kahramanmaraş Milletvekili İçel Milletvekili 
Mehmet Şeref oğlu Nazım Baş 
İçel Milletvekili Adana Milletvekili 

Ali Ak Hasan Gürsoy 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Efen
dim, bir mürettip hatası olmuş, 25 milyon değil, 2,5 
milyar olacak. 

BAŞKAN — 2,5 milyar mı efendim? 
ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) 

efendim. 
Evet 
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BAŞKAN — O şekilde düzeltilmiştir efendim. 
Değerli arkadaşlarım, okunmuş bulunan Gensoru 

önergesinin Anayasanın 89 ncu maddesine göre gün
deme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler 
için «Özel gündem» önermek üzere Danışma Kurulu 
yine toplantıya çağırılmış, ancak bir görüş birliğine 
varılamamıştır. 

Bu nedenle, önergenin gündeme alınıp alınmama
sı konusundaki gün Başkanlıkça tespit edilmiştir. 

Buna göre, Gensoru önergesinin, gündemin «Özel 
Gündemde Yer Alacak işler» kısmında yer alması 
ve gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüş
melerin Genel Kurulun 10 . 2 . 1979 Cumartesi 
günkü birleşiminde yapılmasını onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 
9 arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun 
olarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince 
onanan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara 
uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/41) (1) 

BAŞKAN — Bir başka Gensoru önergesi var, 
okutuyorum : 

Bu önerge 500 kelimeden fazla olduğu için özeti
ni okutuyoruz efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın, başlangıcında, Türk Milletinin, 

Bütün fertlerini kaderde, kıvançta, tasada bölünmez 
bir bütün halinde, milli şuur ve ilkeler etrafında» top
layan ve «Milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi 
amaç bilen, Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alan» 
bir anlayışı hareket noktası olarak tespit etmiş ve 
böylece kanunlara samimiyetle bağlı bütün fertlere 
her türlü faaliyetlerinden hangi hedefe hangi gayeye 
hizmet etmeleri gerektiğini kesin çizgilerle göstermiş
tir. 

Atatürk, «Her türlü gelişmemizin, medeni seviye
ye ulaşmamızın dayanağı kültür ve eğitim davasıdır. 
Zira, bir milleti hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemi
yet olarak yaşatan da köleliğe, yoksulluğa iten de 
eğitimdir.» demiştir. 

(1) 11/41 esas numaralı Gensoru önergesinin 
tam metni tutanağa eklidir.^ 

Bu itibarla yeni ders programımızda, kitapları
mızda Türk tarihine ve milli değerlere ağırlık veril
mesini Anayasa ve kanunların öze dönüş için ön
gördüğü direktiflerdir. 

Ders kitabı, Türkiye'de kültürün sadece anahtarı 
değil, temel unsurudur. Türk aydın tabakasının kül
türü geniş ölçüde ders kitabına dayanır. Öğretmeni 
ve öğrenciyi kitapsız düşünmek de mümkün değildir. 
Ders kitapları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Ka
nununun 54/b maddesine, 9 ncu Milli Eğitim Şûrası
nın 101, 102 sayılı Kararına 1 . 11 . 1974 gün ve 15049 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan telif hakları ile il
gili yönetmeliğin 8 nci maddesine uygun olarak, her 
biri sahasının otoritesi olan üniversite ilim adamları
na yazdırılmış ve Talim ve Terbiye Dairesinin kurul
larında incelenerek ka'bul edilmiş ve Devletçe basımı, 
dağıtımı, satışı gerçekleştirilmiştir. 

Böylelikle genç dimağların zehirlenmesi, 1940'lar-
dan sonra önce ferdi menfaatini ön planda tutan 
materyalist ve sonraları da çağı geçmiş Marksist -
Materyalist olarak yetişmeleri önlendiği gibi, genç 
nesiller, kitap tüccarlarının insafına terk edilmekten 
kurtarılmışlardır. 

Büyük Türk tarihi, gelişmesi içinde ve özellikle 
Cumhuriyet döneminde kitap yakma, imha etme gü
nahı ve talihsizliği, hürriyetin havariliğini dilinden 
düşürmeyen şimdiki CHP Hükümetine aittir. Ancak 
düşmanları tarafından istilaya uğradığında ve re
jim değişikliğine geçişlerde böylesine acı olaylara sah
ne olabilir. 

Milyonlarca liraya mal olan ve 1977 yılı Ocak -
Şubat aylarında 1978 öğretim yılı kitaplarının basılıp 
dağıtımı için depo edildiği halde icraatını kin ve nef
ret üzerine bina edilmiş ve binlerce ton 60 gram okul 
kitabı kâğıdı düşük fiyatla özel kişilere ve yayınev-
lerine tahsis edilerek Devlet zarara uğratılmış ve ki
şiler Devlet eliyle zengin edilmiştir. Öğrenciler, kitap 
bulamadıkları için karaborsadan kitap temin etmek 
mecburiyetinde bırakılmıştır. 

Formasını 49 kuruştan basan bazı matbaaların tek
lifleri kale alınmadan 120 - 150 kuruşa bazı matbaa
lara kitaplar bastırılmış ve bunlara kâğıt fire hakkı 
% 5'ten % 10 - 12'ye çıkarılarak milyonlarca lira 
Devlet kesesinden yandaşlara aktarılmıştır. 

Konuyu bir başka yönden incelemek gerekir. İm
ha edilen kitaplar hangi kitaplardır? Bunlar, Türk 
Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, ahlak, din bilgisi, sos
yoloji, felsefe, psikoloji ve bunlar gibi derslere ait 
kitaplardır. Bunlar, bir toplumu millet haline getire-
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cek bir muhtevaya sahip kitaplardır. Bunlar, Milli 
Eğitim Temel Kanununun amaçlar bölümünde ifade
sini bulan direktiflerle Anayasamızın başlangıcındaki 
ilkeleri topluma mal edecek olan kitaplardır. 

Bütün bunlardan sonra bu kitaplara «çağ - dışı» 
suçlamasıyla karşı çıkan CHP zihniyetinin neyi yap
mak istediğini kestirmek güçtür. Bu zihniyet, Üniver
siteler Kanununda yer alan ve gençlerimizin» «Türk 
milliyetçiliğine, örf ve âdetlerimize göre yetiştirilme
si» hükmüne isyan etmiş ve kanun hükmünden çıka
rılması için Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. 
Yine bu zihniyet, «ahlâk» gibi toplum hayatında fev
kalade önemli olan sosyal bir müesseseyi ferdi insan 
ulvi bir vasfı çağ - dışı ilan etmiştir. Dini inanç ve 
kuralları insanlar için afyon kadar tehlikeli görmüş
tür. 

îşte «çağ - dışı» ilan edilen ve milyonlarca lira
lık ders kitabını imhadan çekinmeyen zihniyet TÖB -
DER'in zihniyeti olmuş ve onun marifeti ile her gün 
yeni bir marifetini gördüğümüz Milli Eğitim Bakanı 
tarafından imha edilmiştir. 

Türkiye'de barış içinde, milli birlik ve bütünlük 
içinde yaşama bir zaruret haline gelmiştir. Bunun 
için Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur hakkında Gensoru açıl
masını saygı ile arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 
Amasya Milletvekili 

E. Naci Altunay 
Bursa Milletvekili 
M. Emin Dalkıran 
Antalya Milletvekili 

Galip Kaya 
Çorum Milletvekili 

M. Kemal Biberoğlu 

Aydın Milletvekili 
Nahit Menteşe 

Bilecik Milletvekili 
Cemalettin Köklü 
Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Eşrefoğlu 
Sivas Milletvekili 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
ifade ettiğim gerekçelerle yine bu Gensoru önergesi
nin, gündemin «Özel Gündemde Yer Alacak işler» 
kısmında yer alması ve gündeme alınıp alınmaması 
konusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 10.2.1979 
Cumartesi günkü birleşiminde yapılmasını onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; partizan tutum ve davranışları ile devlet 
otoritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket 

ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 ne i maddeleri uyarınca bir Gensoru açılma
sına ilişkin önergesi. (11142) 

BAŞKAN — Bir Gensoru önergesi daha var, onu 
da okutuyorum : 

GEREKÇE : 
Sayın Hükümet Başkanının içte ve dışta daima 

demokrasiden, demokrasiye bağlılıktan, demokrasinin 
korunmasından, bunun için ortak tedbirler düşünül
mesinden, anarşiyi önleyici kanunların parlamentodan, 
iktidar - muhalefet işbirliğiyle çıkarılmasını talebet-
mesine rağmen, anarşiye kargaşaya, içbarışı imhaya, 
iş güvenliğini sarsmaya, kanunları yok saymaya ve 
tatbikatlarını engellemeye bizzat Hükümet Başkanı 
başta olmak üzere bir kısım bakanlar icraatlarıyla 
vasıta olmaktadırlar. 

Böyle bir ortamda, elbetteki sokak anarşisinin 
durmayacağı, bilakis, Devleti temsil iddiasında olan
ların yasa tanımazlıklarını, örnek olarak, 'kıtalleri, 
cinayetlere varan anarşi ve terörü doruğuna çıkacağı 
pek tabiidir. 

Bunların Sayın Ecevit Hükümetindeki örneklerini 
vermek yerinde olacaktır. 

Şöyle ki; 
Hükümet Başkanı bizzat TSE'de kendi kanunla

rına göre yönetimin kendi yöneticilerini seçmesini, 
haksız, kanunları ihlal edici davranışlarıyla engelle
miştir. 

Kendi bakanlarına iyi bir örnek teşkil etmemiş, 
kanunların her kademedeki yöneticilerce hiçe sayıl
masına sebebiyet vermiştir. 

Evvel açık veya zımni muvaffakiyetleriyle, bakan
larının yaptığı kanunsuz icraat şimdi artık aleniyete 
dökülmüştür. 

Milli Eğitim Bakanının öğretmen ve öğrenci kıyı-
mındaki menfur rolü izahtan varestedir. 

Gençlik ve Spor Bakanının Kredi Yurtlar Kuru
mundaki, öğrenci yurtlarındaki kendi görüşündeki 
gençlere Devlet kasasından, gerçek emek karşılığı al
maksızın köylülerimize aşırı sol propagandası için mil
yonların sokağa atılması faciaları unutulmayacaktır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı ile Çalışma 
bakanlarının kendi zaviyesindeki aşırı sol ekseriyet ol
mak için sendikaların gelişmesi, işyerlerinde sendika 
özgürlüklerine darbe indirilmesine imkân vermeleri, 
teşvikkâr, tasvipkâr tutumları gerçekten demokrasiye 
gölge düşürücü, tasallut edici hareketlerdir. 

Bunun örneklerinden yeni birini de Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler vermiştir. 
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Ankara Umum Şoförler ve Otomobilciler Derne
ğinin, dramatik teatral bir hal alan, kangrenleşen du
rumuna Ticaret Bakanı sebebiyet vermiştir. 

507 sayılı Kanun gereğince kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşları kanunla kurulur ve organ
ları, üyeleri arasından kendilerince, herhangi dış mü
dahale olmaksızın seçilirler. Hükümet, seçilmiş or
ganlarına mahkeme kararı almaksızın muvakkaten 
veya daimi tarzda görevlerinden uzaklaştıramaz. 

Hükümet, kongrelerin kanunlara uygun biçimde, 
güven, huzur ve sükûnetle yapılmasından sorumludur. 
Yoksa, kendi istediği grup ve kişileri iş başına getire
bilmek için onların lehine seçimlere müdahale ede
mez, bazılarının yardımcısı durumuna gelemez. 

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Derne
ğinin kongrelerinde ise Ticaret Bakanı Devletin nazım 
rolünü bertaraf etmiş, bizzat bu derneğin üyesi idare
cisi ve idareci adayı gibi davranmış, yetki ve nüfuzu
nu kötüye kullanmıştır. 

Ticaret Bakanının tarafgirliği ve engellemeleri so
nucu, adı geçen dernek 12 Mayıs, 8 Ekim 1978 ve 28 
Ocak 1979 tarihlerinde üç defa yüzbinlerce lira mas
raflar ederek on binlerce üyesini günlerce işlerinden 
alıkoyarak hazırlanmasına rağmen Ticaret Bakanı bir 
dernek kongresini icra ettirmeyip Devlet otoritesini, 
basın, kamuoyu ve derneğin 40 000'i aşkın üyeleri na
zarında sıfıra indirmiştir. 

Bakanın, partisinin, belediye meclisinde üyesi olan 
ve esnaf olmayan, dernek üyesi bulunmayan bir adayı 
desteklemek, onun dernek seçimlerini kazanmasını 
sağlamak için bu kanunsuz, bu sakim yolu tutmuştur. 

Dernekle ilgileri bulunmayan, şoför olmayan, be
lediye meclis üyeleri, temizlik işçileri gibi kimseler, 
militanlarla - polis işbirliği sonucu salona alınmış der
neğin asıl üyeleri dışarıda tutulmuş. Kendi adayları 
şanslı görülmeyince de kongreler her defa dağıtıl
mıştır. 

28 Ocak 1979 Kongresinde de Hükümet, 20 par-
kalı militanı görevlendirerek yeniden hazırlanan ha-

zırun cetveli yerine eski kongrelerdeki cetvelleri kul
landırmaya zorlamıştır. Binlerce kişi isim ve üyelik
lerine bakılmaksızın rastgele yere imza attırılarak, ba
kanlıkça hazırlanmış kartlarla salona doldurulmuş
tur. Ancak dışarıda birikmiş olan gerçek üyelerin 
kalabalıklığı ve muhtemel tepkileri düşünülerek yine 
kongre ekseriyet olmadığı bahanesiyle dağıtılmıştır. 

Devletin otoritesi, Hükümetin saygınlığı nerede 
kalmıştır. Ya benim adayım, partimin adayı ya hiç 
bir kimse anlayışıyla hukuk Devleti ilkelerini, huku
kun üstünlüğünü, derneklerin kendi yöneticilerini ken
di hür iradeleriyle seçme özgürlüklerini bertaraf eden 
Sayın Bakan kendini hangi ülkede, hangi rejimde san
maktadır. 

Vatandaş karşısında kanunları çiğneyen, Devletin 
otoritesini hiçe indiren partizan tutumundan dolayı 
Sayın Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında 
Anayasamızın 89 ncu ve Millet Meclisi içtüzüğünün 
107 nci maddesi gereğince Gensoru açılmasını arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
6.2,1979 

Çorum Milletvekili Konya Milletvekili 
Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 

Tokat Milletvekili Sivas Milletvekili 
Faruk Demirtola Ali Gürbüz 

Niğde Milletvekili istanbul Milletvekili 
Sadi Somuncuoğlu Turan Kocal 

Gaziantep Milletvekili Kahramanmarş Milletvekili 
Cengiz Gökçek M. Yusuf Özbaş 

Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu Mehmet Doğan 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
ifade ettiğim gerekçelerle yine bu Gensoru önergesi
nin de, «Özel Gündemde Yer Alacak İşler» kısmın
da yer alması ve gündeme alınıp alınmaması konu
sundaki görüşmelerin 10 . 2 . 1979 Cumartesi günü 
yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, 10/6 numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi. (4/184) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi var, 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

Sayın Başkanlığa 
24 . 5 . 1978 tarih ve 149 ncu Birleşimde seçil

miş bulunduğum 10/6 No. lu Meclis Araştırma Ko

misyonu üyeliğinden çekiliyorum. Gerekli işlemin ya
pılmasını arz ederim. 

Tokat 
Ali Kurt 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

2. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/530) 
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BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin izin istemleri 

vardır; okutacağım, sonra tek tek onayınıza suna
cağım : 

Genel Kurula 
Aşağıdaki adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 1.2.1979 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 
İstanbul Milletvekili Celâl Yardımcı 60 gün has

talığı nedeniyle 16 . 1 . 1979 tarihinden itibaren, 
Çanakkale Milletvekili İrfan Binay 15 gün has

talığı nedeniyle 26 . 1 . 1979 tarihinden itibaren, 
İzmir Milletvekili Aysel Uğural 12 gün hastalığı 

nedeniyle 15 . 1 . 1979 tarihinden itibaren, 
İzmir Milletvekili Cemal Tercan 15 gün mazereti 

nedeniyle 6 . 2 . 1979 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Tek tek okutup oylarınıza sunaca

ğım. 
ı«îstanbul Milletvekili Celâl Yardımcı 60 gün has

talığı nedeniyle 16 . 1 . 1979 tarihinden itibaren» 
'BAŞKAN— Onayınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Çanakkale Milletvekili İrfan Binay 15 gün has

talığı nedeniyle 26 . 1 . 1979 tarihinden itibaren» 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ı«İzmir Milletvekili Aysel Uğural 12 gün hasta

lığı nedeniyle 15 . 1 . 1979 tarihinden itibaren» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
ı«İzmir Milletvekili Cemal Tercan 15 gün maze

reti nedeniyle 6 . 2 . 1979 tarihinden itibaren» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
3. — Bu yasama yılında 2 ay izin alan İstanbul 

Milletvekili Celâl Yardımcı'ya ödeneğinin verilebil
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/531) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Celâl 
Yardımcı'ya ödeneğinin verilebilmesine ilişkin Başkan
lık tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki ay izin 

alan İstanbul Milletvekili Celâl Yardımcı'ya ödene
ğinin verilebilmesi İçtüzüğün 130 ncu maddesi gere
ğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal ve bir ar
kadaşının, Türkiye Belediyeler, İl Özel İdareleri, İk
tisadi Devlet Kuruluşları ve Devlet Memurları Yar
dımlaşma Kurumu MEY AK Kanun Teklifinin, doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/3, 4/185) 

BAŞKAN — içtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma öneri
leri vardır, okutup ayrı ayrı işlem yapacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı Kanun Teklifimin İçtüzüğün 38 

nci maddesi gereğince gündeme alınmasını saygıla
rımla talep ve rica ederim. 

Konya Urfa 
Şener Battal Salih Özcan 

Teklifin Mahiyeti : Türkiye Belediyeler, Özel 
İdareleri ve İktisadi Devlet Kuruluşları ve Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) Ka
nunu Teklifi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu konuda 
ilgili komisyona bilgi verilmiştir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
MEYAK diye bilinen Memur Yardımlaşma Ku

rumu Kanununun komisyonlarda İçtüzüğün 38 nci 
maddesi gereğince 45 gün içerisinde ele alınmaması 
sebebiyle doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
mütedair önergemle ilgili olarak huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi memurları
mızdan MEYAK kesintileri diye kesintiler uzun bir 
süre bordro mucibi kesilmiş; ama kanun gereği Me
mur Yardımlaşma Kurumu bugüne kadar kurula
mamıştır. Bundan dolayı, memurlarımız sıkıntıya uğ
ramışlardır; hele devalüasyonlarla sabit paraların 
durduğu yerde yandan fazlası, 3/4'ünün aşındığı 
dikkate alınırsa, bu kesintilerin prodüktif sahalarda 
değerlendirme imkânının da olmaması, memurların 
mağduriyetini mucip olmuştur. 

İşte bu bakımdan Memur Yardımlaşma Kurumu
nun bir an evvel kurulup faaliyete geçmesi ve bu 
kesintilerin memurların lehine değerlendirmesi için 
bu kanuna ihtiyaç vardır. Bütün siyasi partiler ME
YAK Kanunu mevzuunda siyasi demeçlerinde bu 
konuya ilişkin daima olumlu beyanlarda bülunmuş-
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lardır. Hükümet Programında da MEYAK'la ilgi
li bölüm vardır. 

Şimdi, bütün bu partilerin siyasi demeçleri ve 
belgeleri dikkate alındığında, MEYAK Kanun tekli
fimizin komisyonlarda bu kadar zamandır beklemesi
nin anlamı kalmadığının, elbette yüksek takdirleri
nizle bu kürsüden de ifade edilerek kamuoyuna ilan 
edilmesi lazımdır. 
. Şimdi Yüksek Meclisten, bu kanun teklifimizi 

doğrudan doğruya gündeme almak suretiyle memur
larımızın sıkıntılarını giderici, sosyal maksatlı bu 
teklife olumlu oy vermelerini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonlarda yasaların 
olgunlaşması hususunda bazı arkadaşlarımın elbette 
haklı olarak endişeleri vardır. Bu endişelerimi izale 
bakımından hemen ifade edeyim ki, getirdiğimiz 
MEYAK Kanun Teklifi daha evvelki hükümetler ta-^ 
sarılarından, komisyonlarda olgunlaşmış metinler
den alınmıştır. Onun için noksanlıkla malul bir me
tin de değildir. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince, bu talebi
mizin 'kabul edilmesini saygılarımızla rica ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın Sökeli, buyurunuz. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

MEYAK ile ilgili olarak Plan Komisyonumuza 
gelmiş bulunan bir Hükümet tasarısı vardır. Bu Hü
kümet tasarısı bir altkomisyonda incelenmektedir. 
İçeriği ve kapsamı yönünden çok daha geniş olduğu 
için, Hükümet tasarısı ile birlikte Sayın Battal'ın ta
sarısı da görüşülecektir. 

Bu şekildeki bir açıklama için söz almış bulunu
yorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Konuşmacıları dinlediniz. 
Öneriyi bilgilerinize sunmuştuk. 
Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler,. Reddolunmuştur 
efendim. 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündemimizin «Seçim» kısmına 
geçiyoruz. 

5. — Konya Milletvekili Şener Battal ve iki ar
kadaşının, 991 sayılı Kanunla Devlet Demiryolları 
ve Limanları Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askeri Fabrikalar, MKEK işçi Emeklileri 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna Devri Hakkındaki Kanunu Değiştiren 
1189 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve 2 Ek Geçici Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/7, 4/186) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum 
efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim. 

Teklifim mahiyeti: 991 Sayılı Kanunla Devlet 
Demiryolları Limanları İşletmeleri Genel Müdür
lüğü İşçileri Emekli Sandığı, Askeri Fabrikalar -
MKE Kurumu İşçileri Emeklileri Tekaüt ve Mua-
venat Sandığının S. S. Kurumuna devri ile ilgili ka
nunu değiştiren 1189 sayılı Kanunun Geçici 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 2 ek geçici madde ila
vesi hakkında. 

iKonya Urfa 
Şener Battal Salih Özcan 

Siirt 
Abdülkadir Kaya 

BAŞKAN — Bu konuda da ilgili Komisyona ha
ber verilmiştir. 

Sayın Şener Battal, söz istiyor musunuz efendim? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Sos

yal Sigortalar Kurumunun gelişmesi istikametinde bir 
tekliftir. Konuyu Yüce Meclise arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Battal, belki söz istersiniz 
diye sormuştum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Yüksek Meclisin 
takdirlerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Öneriyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Öner
ge reddolunmuştur. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Deği
şiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifini gö
rüşmek için kurulan Karma Komisyondaki açık üye
likler için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca Is-

V. — SEÇİMLER 
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•tanbul Milletvekili Sayın Sevil Korum, Adalet Par
tisi Grubunca Trabzon Milletvekili Sayın İbrahim 
Vecdi Aksakal aday gösterilmişlerdir. 

1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve iş
leyişi hakkında kanun tasarısı. (1/108, 2/221) (S. 
Sayısı : 131) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Oylaması Yapıla
cak İşler» kısmına geçiyorum. 

Bu kısımda yer alan 131 Sıra Sayılı Uyuşmazlık 
Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun 
Tasarısının açık oylaması yapılacaktır. 

A) ÖNGÖ, 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerinden 
ötürü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği id
diasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı, konu
sunda görüşme. (11/30) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimi
zin «Özel Gündem» kısmının 1 nci sırasında yer 
alan 11/30 esas numaralı Çorum Milletvekili Sayın 
Mehmet Irmak ve 9 arkadaşının; Anayasa ve yasa
lara aykırı işlemlerinden ötürü eğitim ve öğretimi 
yapılamaz hâle getirdiği iddiasıyla Milli Eğitim Ba
kanı Sayın Necdet Uğur hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddele
ri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önerge
sinin gündeme alınıp alınmayacağı, konusundaki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Önergeyi okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Ecevit Hükümetinin iktidarı devraldığı 1978 

Ocak ayı başlangıcından itibaren ülkemizde eğitim 
ve öğrenim, Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanının 
sakat eğitim politikaları sebebiyle tamamıyla felce 
uğratılmıştır. 

Hükümet, Sayın Başbakan ve Sayın Milli Eğitim 
Bakanı ülkemizde, anavasıfları ve hedefleri belli, 

(1) 131 S. Sayılı Basmayan 30 . / . 1979 tarihli 
41 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bu istemi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun önce sıralar ara
sında dolaştırılmak, sonra kürsüye konulmak sure
tiyle yapılması hususunu onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kupa sıralar arasında dolaştırılsın, sonra kürsü
ye konulsun. 

ellibeş yıllık maziye dayanan milli duyguları artırıcı, 
kuvvetlendirici, başka bir deyimle milliyetçi gençlik, 
milliyetçi vatandaşlar yetiştirici ilkeleri saptırmışlar
dır. 

Bu saptırma bilerek, isteyerek, yürürlükteki ka
nunları çiğneyerek işlemez hale getirerek yapılmıştır. 
Halbuki Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanının gö
revleri kanunları, özellikle milli eğitimle ilgili kanım 
ve mevzuatı ha'kkiyle yürütmektir. 

Anayasamızın başlangıç bölümündeki milli eğitim 
ilkeleri, Milli Eğitim Temel Kanunu hükümleri Hü
kümetçe ve onun Milli Eğitim Bakanınca yürütül
mez, işlemez hale getirilmiştir. 

Hükümet Başkanının ve Milli Eğitim Bakanının 
Yüce Meclis önünde, kamuoyunda mecbur kaldıkça 
kendilerinin de «Ulusçu», «Atatürk Ulusçusu» ol
duklarından bahsetmelerine rağmen, Türk Milli Eği
timinin içinde bulunduğu facialar, analar, babalar, 
veliler, öğrenci yakınları olarak milletimizi ızdırapla-
ra gark etmekte, can evinden vurmaktadır. 

«Analar, babalar çocuklarının, okullarından ak
şam evlerine sağ olarak dönmesinden kendilerinin ik
tidarında «kuşkulu»ı olmayacaktır.» diyenlerin halkı
mızın evlat şefkati duygularını nasıl sömürmüş oldu
ğu artık tereddütsüz, seksiz, şüphesiz anlaşılmıştır. 
Analar, babalar, akrabalar artık çocuklarının okulla
rından sağ salim dönmelerini beklemek yerine ço
cuklarının nerelerde, nasıl okutulabileceğini, Hükü
metin, sözle «milli» eğitimin, öğrencileri nasıl okul
larından uzaklaştırıp, tertipli disiplin cezalarıyla öğ
renimi engellediğini dikkatle takip etmektedir. 

VI. — OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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Milli Eğitim Bakanı, Marksist, sosyalist, enternas-
yonalist, hümanist, her türlü sol fraksiyonda yurttaş 
yetiştirme politikası gütmektedir. 

Bunun için de «Milli Eğitim Bakanlığının», bilu
mum organlarıyla tarumar etmiş, altüst eylemiştir, 
Bakanlık Müsteşar ve müşavirlerinden itibaren şube 
müdür ve şeflerine, evrak memurlarına kadar bütün 
bakanlık mensuplarını ya pasifleştirmeye, sosyalist 
eğitim görüşüne adapte etmeye çalışmış, muvaffak 
olmadıklarını ise kıyım ve sürgüne tabi kılmıştır. Mil
li Eğitimin merkez kadrolarını büyük ölçüde Mark-
sisleştiren Bakan okullarda da aynı biçimde, en kö
tü eğitimci ama en koyu marksist olanları, Milli Eği-
timin her derecedeki okullarında idarecilikle, bölüm 
şefliği ile görevlendirmiş, yine böylelerini disiplin 
kurulu üyeliklerine getirmiştir. 

Her ne kadar Sayın Milli Eğitim Bakanı büyük 
cüret ve pervasızlıkla Yüce Meclis önünde «her fikir 
ve görüşteki gençlerimizi okullarımızda barış ve hu
zur içinde kardeşçe eğitiyoruz»! biçiminde beyanlar
la taahhütlerde bulunuyor ise de, halkımız, özellikle 
öğrenci velileri, okullarda döndürülen dolapları, gi
yotin gibi işleyen, Marksist disiplin kurulları kana
lıyla öğrencilerin 6 aylık, bir yıllık ve daimi cezalar
la okullarından uzaklaştırıldıklarını görmekte, bil
mektedir. 

Milli Eğitimdeki, milliyetçi, vatansever öğretmen 
kıyım ve sürgünleri artık yüzler, binler ile değil on 
binler, elli, yüz binlerle ölçülmektedir. 

Bir seneyi aşan zamandan beri kaç yüz bin öğ
retmen tayini yapıldığı bunlardan kaç kişinin müker-
reren izrar kastiyle olduğu Sayın Bakan tarafından 
«laf» ile değil fihrist dosyaları, belgeleriyle Yüce 
Meclis önüne getirilmelidir. 

Öğrenciler üzerinde de nakil, sürgün, geçici veya 
daimi tart gibi yollarla eğitim ve öğrenim özgürlü
ğünü engelleyici usullere başvurulmuştur. 

Marksist solcu, militan olmayan onbinlerce öğ
renci okullarından uzaklaştırılmıştır, Milli Eğitime 
bağlı yüksekokulların tümünde, eğitim enstitülerinde, 
öğretmen liselerinde, normal lise ve ortaokullarda 
milliyetçi olmaktan başka günahı olmayan gençliğe 
zulmedilmiş ve edilmektedir. 

Yine olay çıkardı bahanesiyle solcu idareci öğret
men, öğrenci işbirliğiyle, kopmlolarla milliyetçi genç
ler emniyete, adliyeye sevk edilmekte izrar edilmek
tedir 

Solcu öğrencilerin ekseriyette olmadığı, ortaokul, 
lise, enstitü, öğretmen lisesi öğrencileri okullar ka

patılmak suretiyle öğrenim özgürlükleri resmen Ba
kan tarafından engellenmektedir. 

Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olan bu işlem
lerinden ötürü Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet 
Uğur hakkında Anayasanın 89 ncu ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince Gensoru 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

31 . 1 . 1979 
Çorum Konya 

Mehmet İrmak İhsan Kabadayı 
Tokat Sivas 

Faruk Demirtola Ali Gürbüz 
İstanbul Elazığ 

Turan Kocal M. Tahir Şaşmaz 
Ankara Kayseri 

Necati Gültekin Mehmet Doğan 
Gaziantep Niğde 

Cengiz Gökçek Sadi Somuncuoğlu 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki gö
rüşmelerde, Anayasada belirtilen sıraya göre, önerge 
sahibi bir sayın üyeye, siyasi parti gruplarından ko
nuşmak isteyen olur ise birer üye ve ilgili bakana söz 
verilecektir. 

Konuşma süreleri İçtüzüğümüzün 61 nci maddesi
ne göre önerge sahibi için 10 dakika, siyasi parti 
grupları ve ilgili bakan için 20 dakikadır. 

Sayın Irmak, zatıâliniz mi görüşeceksiniz efen
dim, önerge sahibi olarak? 

MEHMET İRMAK (Çorum) — Bir dakika Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Görüşmeyecek misiniz?.. 

MEHMET İRMAK (Çorum) Görüşeceğim; ama 
uzun konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, bu işin pazarlığı yok ki, 
önerge sahibi arkadaşlarımızdan birisinin ilk defa 
konuşması lazım, zatıâliniz konuşacaksanız buyuru
nuz, değilse, bir başka arkadaşımız konuşacaksa, ö 
teşrif etsin. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Ben konuşacağım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Sayın Ecevit Hükümetinin iktidarı devraldığı 

günden bu yana, milli eğitimin, yaraları sarılmaz 
derin facialara duçar edildiğini, öğretmen kesiminde 
olsun, her kademedeki memurlar kesiminde olsun, 
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öğrenciler arasında olsun, gerek bu kesimlerdeki va
tandaşlarımızı, gerekse bunların aile efradını ızdı-
raplara, elemlere garkeden, dertlendiren çabalar içe
risinde bulunduklarını yakınen müşahede etmiş bu
lunduğumuz için bu önergemizi hazırlamış ve Yüce 
Meclise sunmuş bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, milli eğitimin yüksekokul
larında olsun, öğretmen liselerinde olsun, eğitim ens
titülerinde olsun, öğrenciler önemli nispette gadre uğ
ratılmışlar, eğitim ve öğrenim özgürlükleri kıyasıya 
engellenmiş bulunmaktadır. 

Sudan bahanelerle tahsil devrelerinin sonuna gel
miş bulunan öğrenciler dahi haksız muamelelerle, 
sözde kurulmuş disiplin kurullarının, Marksist disip
lin kurullarının kıyımına uğratılmış, tahsillerinden men 
edilmiş; geçici olarak 6 aylık süreyle 1 yıllık süreyle 
okullardan uzaklaştırılmış, tahsilleri bu suretle engel
lenmiş bulunmaktadır. Okulda ufak bir kavgaya sa
taşma neticesi karışmış bulunan bir öğrenci dahi mah
kemelere, savcılıklara, adalete teslim ederek, bunların 
suçunun eğitim ve öğrenim özgürlüğünü engellemek 
olduğundan bahisle suçlandırılmış bulunmaktadır. 
Ama aynı işi, aynı fiili görevli bakanlık memurları, 
okul yöneticileri, okul öğretmenleri icra ettiği zaman 
bu suç olmamaktadır. Buradaki Sayın Milli Eğitim 
Bakanlığının tutturduğu sakim yol ve yanlış politika
nın tesirlerini görmemek, müşahade etmemek elbet
te mümkün değildir. 

Bütün eğitim enstitülerindeki, Anayasamızın baş
langıç bölümündeki ilkelere ve Milli Eğitim Temel 
Kanununun amir hükümlerine göre milliyetçi olarak 
yetiştirilmeleri gerekli olan geleceğin Türk öğretmen
lerinin mahza ve yalnızca bütün günahı, bütün suçları 
milliyetçi olmuş bulunmalarından, sol ideolojilere, 
aşırı solculuğa, Marksizme kapalı bulunuşlarından, 
daha açıkçası Markscı, Leninci, Maocu olmayıp yal
nız Türk milliyetçisi olmak ve Türk nesillerini mil
liyetçi gençlik olarak yetiştirmek amacını güden öğ
retmen adayları olduğu için okullardan tard edil
mişlerdir. Eğitim ve öğrenimleri bu suretle görevliler 
tarafından engellenmiş, olanların eğitim ve öğrenim 
özgürlüklerine karşı affedilmez, suçlar, cinayetler iş
lenmiş bulunmaktadır. 

Evet sayın milletvekilleri her ne kadar bu kürsü
den Sayın Milli Eğitim Bakanı defalarca, «hangi fi
kirde olurlarsa olsunlar gençlerimiz kardeşçe, barış 
içinde, huzur içinde sükunetle okullarında okuyabili
yorlar» demek lütfunda bulunmuş iseler de maalesef 
gerçekler bunun tamamıyla dışında, aksine ve acı ger-
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çekler olarak tezahür etmiş bulunmaktadır. Bunun için 
çök defalar Sayın Bakan hakkında, cereyan etmiş ev
velki olaylar sebebiyle önergeler verilmiş ve arz etti
ğim biçimde Sayın Bakan buradan Yüce Meclise ma
ruzatta bulunmuş iseler de, maalesef Türk Milleti, 
öğrenciler, öğrenci velileri ve halkımız aldatılmakta 
olduğu gibi Yüce Meclis de aldatılma çabalarına 
maruz kalmış bulunmaktadır. 

Yine Sayın» Milli Eğitim Bakanı her ne kadar 
icraatı, Bakanlıktaki icraatı kendilerinin yürüttükleri
ni, derneklere söz hakkı tanımadıklarını, çeşitli sebep
lerle Meclis kürsüsünden veya radyo ve televizyon
dan ilan etmiş iseler de, belirtmiş iseler de gerçek
ler bunun tamamıyla zıddınadır. 

Sayın Milli Eğitim Bakanı, öğretmen adaylarını, 
gençleri, öğrencileri olduğu kadar, öğretim kadro
sunu, öğretim ordusunun en değerli elemanları olan 
milliyetçi öğretmenleri, büyük büyük kıyıma uğrat
mış, memleketin çeşitli yerlerinden, görevlerinden, 
defalarca oradan oraya sürmek suretiyle âdeta ayda 
bir defaya düşen, sayıları ayda bir defaya varan çok 
sayıda tayinleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Irmak, bir dakikanız var. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkan, toparlıyorum efendim. 

Evet değerli milletvekilleri, Sayın Milli Eğitim 
Bakanı öğretmen ordusuna, değerli öğretmenlerini, 
maalesef Başkentte, kendi kongrelerinde, kendilerinin 
Maocu ve Leninci olarak vasfettikleri ve birbirleriy
le büyük arbedeye girdikleri Lenin'ci ve Maocu öğ
retmenleri mükafaatlandırıp, onların kuruluşlarının 
yöneticilerini Bakanlıkta söz sahibi edip onlara milli
yetçi öğretmenleri bu suretle kıydırtmıştır. 

Biz, Sayın Milli Eğitim Bakanının bu işte yalnız 
başına olmadığını biliyor ve buna inanıyoruz. TÖB-
DER her hususta söz sahibi olmuştur ve milli eğitim
deki kıyımların yürütülmesinde Sayın Bakanın âdeta 
has müşaviri durumuna girmiştir bu dernek. 

Onun için Yüce Meclisin derinliğine, etraflıca bu 
milli yaraları saracak şekilde meseleye el koymasını 
ve önergemiz biçiminde meselenin araştırılmasına im
kân sağlanmasını temenni ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Gruplar adına şu ana kadar bize Milli Selâmet 

Partisi Sayın Grubundan Sayın Seyithanoğlu'nun ko-
nuşacağt yolunda bir istek geldi. 
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Buyurun Sayın Seyithanoğlu. 
MSP GRUBU ADINA HASAN SEYİTHAN

OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Çorum Milletvekilleri Sayın Mehmet 
Irmak ve 9 arkadaşının Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur hakkındaki Gensoru açılmasına ilişkin öner
geleri üzerine Partimin görüşlerini belirtmek üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, 'bu konuda daha önce de bazı öner
geler verilmiş; fakat Meclis aritmetiği diye ifade edi
len durum karşısında müspet bir netice alınamamış
tır. Bugün huzurlarınızda daha önceki önergeler ve
silesiyle söylediğimiz bazı gerçekleri tekrarlamak zo
runda kalacağım için üzgünüm. 

Milli Selamet Partisi olarak bizim bu konulara 
yaklaşım tarzımız, artık bilindiği gibi, kişiler ve kişi
sel düzeylerde değildir. Bizim bu konulara yaklaşım 
tarzımız, meselelerin kökenine, künhüne inmek su
retiyle gerçekçi değerlendirmeler yapmak, bu nok
talarda görülen aksaklıklarda kişilerin sorumluluk
ları mevcut görülüyorsa, ancak bu takdirde onlara 
vebal yüklemek biçiminde tezahür etmektedir. Do
layısıyla, ilk planda kişileri suçlamak suretiyle yapı
labilecek ucuz ve kolay yaklaşım tarzlarından müm
kün olduğu kadar kaçınmak istiyoruz. Ancak kurulu 
düzen muvacehesinde o düzeni yürütmekle sorumlu 
bulunan kişilerin affedilmez hataları mevcut ise, on
ları da görmezlikten gelecek değiliz. 

Öncelikle milli eğitim sorununun, temelleri yan
lış kurulmuş bir zihniyetten geldiğini kabul ediyor 
muyuz? Başka bir deyişle, bugüne gelen, bugün ge
nel olarak herkesin çarpık olduğu hususunda ortak
laşa bir karar içinde bulunduğu milli eğitimimiz, aca
ba hangi çarpık, sakat zihniyet üzerine bina edilmiş
tir? Eğer bu konuda, bu Mecliste ortak bir anlayışa 
varılabilirse, sorunun şahıslarla ilgili bulunan nokta
larından önce onun gayri şahsi olan yanları üzerinde 
durulacaktır; yaı?i şahıslardan önce sistemler ele 
alınmak gerekecektir: Sistem, yani milli eğitim sis
temi. Bu sistem toplumu yöneten diğer sistemlerden 
tamamıyla soyutlanabilir mi, yoksa milli eğitim sis
temi dediğimiz hadise de toplumu yöneten diğer sis
temlerin bir uzantısı, bir cüzü müdür? Başka şekil
de söylersek, faraza sırf milli eğitimi kendi kafa
mıza uygun düşen bir bünyeye kavuşturmak suretiy
le, onu ıslah etmek mümkün müdür, yoksa tasarla
dığımız ıslahat programını toplumun bütün kurum
larına teşmil etmek zorunda mıyız? Şunu söylemek 
istiyorum; aslında mesele tek tek kurumlara ağırlık 

olmuş hastalıklardan ibaret görülemez ve böyle gö
rülmek suretiyle 'alınacak tedbirler palyatif olmaktan 
öteye geçemez. 

Biz konuya böyle toptan bir açıdan yaklaşmak 
temayül ündeyiz. Bununla beraber konumuz yalnızca 
milli eğitimle, milli eğitimin içinde bu fonksiyonu yü
rütmekle görevli bulunan bir Bakanla ilgili olduğuna 
göre, teknik olarak kendimizi bu sınırlarla mahdut 
görmekteyiz. Bununla beraber, konuya sıhhatli bir 
yaklaşım sağlayabilmek bakımından milli eğitimin 
temel meselelerine değinmek zorunluluğunu hissedi
yoruz. Çünkü, bu temel meselelerde bazı asgari müş
tereklerde ortak anlayış noktalarına varamaz isek, ön
gördüğümüz tedbirler ilk bakışta ne kadar cazip de 
görünse, neticede bunların hiçbirinin birer çare olma
dığını kabul etmek zorunda kalacağız ve bu durumda 
belli bir fasit daire içinde dönüp durmaktan, vakit 
kaybetmiş olmaktan başka bir şey yapmadığımızın 
hüsranını yaşayacağız. 

Arkadaşlar, bizim eğitim sistemimiz kendisine mil
li vasfını layık görmekle beraber, bu sistemin milli 
olmakla uzaktan yakından bir ilişkisi bulunmadığını, 
bilakis bu sistemin Batıdan kopya edildiğini., tabiri 
caiz görürseniz, Batıdan abartıldığını söyleyeeeeğiz. 
Bu nasıl bir milli eğitim sistemidir ki, A'dan. Z'ye 
Batıdan alınmış kurumlarla idameyi hayat etmekte
dir. 

Biz, şimdi Fransa'dan alınan eğitim sistemine 
mi milli diyoruz, yoksa 1950 yıllarından sonra baş
layan Amerikan sistemine mi milli diyeceğiz? Bu
rada belki bazılarınızın aklına şöyle bir soru gele
bilir ve diyebilirsiniz ki; efendim bu sistemler millet
lerarasında kabul edilmiş, ilmin verilerine dayanan 
ilkelerdir. Bütün dünyada uygulanan bu sistemi bizim 
de benimsememiz ilmin bir zaruretidir. Böyle diye
bilecekler çıkabilir. Fakat biz bu mütalaa tarzını, 
müsaade edersentiz ucuz bir savunma yolu telakki et
tiğimizi belirtelim. 

Bir an için şekil ve muhtevayı birbirinden ayrı 
sayarak, bizim Batıdan aldığımız sistemin şekle ait 
bir husus olduğunu farz etsek bile, bu eğitimin muh
teva açısından da Batı'yı taklit ve kopya etmediğini 
söyleyebilir miyiz? 

Hiçbir yanlış anlayışa yer vermek istemem. Mil
li eğitim derken biz bunu milli ahlak temeli üzerine 
kurulmuş bir müessese olarak değerlendiriyoruz. 
Halbuki bizim milli eğitimimiz, yetiştirdiğimiz öğren-

— 137 — 



M, Mecfâi B : 45 7 , 2 . 1979 O : 2 

çilerimiz üzerinde milli bir kompleks yaratmaktan 
başka bir hedefi gerçekleştirmemek üzere işlemek
tedir. 

Bir yanıyla Batı'ya karşı aşağılık duygusu içinde 
bulunan, bir yanıyla da Batı'ya karşı alabildiğine 
hayranlıklar içinde bulunar? bir insan nesli yetiştiril
mektedir. Bu insan kendi öz değerlerini unutmuş, onu 
hor ve ha'k'ir görmeye başlamış, yaratıcı yetenekleri
ni körleterek IBatıdan gelen her türlü fikre boyun 
eğecek hale gelmiştir." 

Orta çağın dogmatizmi diye eleştirilen bir durum, 
şimdi bizim milli eğitimimizde yetiştirilen bizim in-
sanırnızida mevcuttur. Bu insan için Batı'dan gelen 
her türlü fikir bir doğma olarak kabul edilmekte, bu 
doğmaların önünde diz çökmektedirler. 

Milli eğitimimiz, Batıdan gelen fikirlere karşı 
eleştirel bir tavır takınabilerî insanlar yetiştirme-
ımektedir. Batıya köle olmaya baştan beri hazır bu
lunan dimağlar üretmektedir. 

Yönetimin başına getirdiğimiz, ileride yönetimin 
başına geçecek olan insanlar, bu insanlar değil mi
dir? 

Sol ve Sağ diye nitelendirilen insanlar bizim mil
li eğitim sisteminin yetiştirdiği insanlar değil midir? 

Bu deyimler, bugüıî bizim siyaset jargonumuzda 
resmen kabul edilmiş olmalı ki, her türlü resmi be
yanların içinde rahatça kuManılalbilmdktedir. Keza 
anarşi diye anılan şiddet olaylarının da, adı geçen 
sağ ve sol gruplar arasında cereyan ettiği hep söy
lenip durulmaktadır. 

Şimdi şu hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. 
Bu durum bile bizim bütürJüyle taklit etmek üzere 
örnek aldığımız Batı toplum yapısının bizim milli 
bünyemize yansımasından başka bir izah tarzına 
yer verir mi? 

Almanya'da bir Baader - Meinhof çetesinin or
taya çıkmasıyla, İtalya'daki Kızıl Tugay'lar denilen 
çeteyle, Türkiye'deki anarşi grupları arasında bir 
ıkoralasyon, bir iç ilişki kurulamaz mı? Yani Türki
ye'deki anarşi mihraklarıyla, Avrupa'daki anarşi mih
raklarını üreten toplum yapısı sırasında bir ilgi kur
mamak mümkün mü? Hayır. Elimizde kesin done
lerimiz olmadan, Türkiye'deki anarşi mihraklarının 
şimdi adı geçen dış mihrakların birer uzantısı oldu
ğunu söyleyecek değiliz, Söylemek istediğimiz hu
sus, sadece etkenler açısındandır. Orada Baader -
Meirihof'u üreten toplumun yapısıyla, Türkiye'de 
anarşi mihraklarını üreten toplum yapısı bakımın
dan işte bu etkenler açısından bir bağıntı kurabil

meliyiz. Yani meşalenin kökeni; bugün yaşadığımız, 
yaşamak zorunda bırakıldığımız toplum yapısının ta 
kendisinden neşet etmektedir. 

Öyleyse alınacak tedbirler, bu temel konu göz 
ardı edilmede!? öngörülmelidir. 

Bu söylediklerimiz bizim parti olarak bu mese
lelere prensip olarak nasıl yaklaştığımızla ilgilidir. 
Biz, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da me
seleyi kökünden yakalayarak ele almaik istiyoruz. 
Bütün vücudunu kanser illeti sarmış bir hasıtanmı, 
burnundaki sivilceyle uğraşmak bize bir çözüm yolu 
olarak görülrnemdktiedir. 

Anarşi olaylarına artık bizzat öğretmenlerin de 
katılmakta olduğu Devletin resmi haber bültenlerin
den ilan edilmektedir. Biz, münferit misaller verme
yi zait addediyoruz; fakat prensip olarak bu anarşi 
meselesini doğuran temdi etkenler üzerinde duruyo
ruz. 

Şimdi, öğrencilerden başlayıp, öğretmenlerin ka
tıldığı bir anarşi ortamıyla karşı karşıya isek, duru
mun vehametini ayrıca belirtmeye gerek yoktur. Fa
kat, bu ortamı hazırlayan sorumluların bu işe nasıl 
göz yumdukları sorulmalıdır. Hayır, ifadeyi eksik 
kullandığımı hissediyorum, milli eğitimin hali hazır 
yöneticileri bu olaylara sadece göz yummakla kalma
mışlar, bu işin aynı zamanda teşvikçisi de olmuşlar
dır. 

Milli eğitimin, partizanca tayinler yaptığı, günlük 
gazetelerde dile getirilmekte ve Bakanlık, bu yayın
ları tekzip edememektedir. Elbet sadece günlük ya
yınlara bakarak söylemiyoruz, Kahramanmaraş'ta 
bizzat şahit olduğumuz ve adı geçen ilimizin Valisi 
tarafından da, bu ile partizanca tayinler yapıldığı 
ifade edilmiştir. Kahramanmaraş olayilarının çeşitli 
tahrik sebepleri arasında, yapılan bu partizanca ta
yinlerin de birer faktör olarak zikredilmesi gerek
mektedir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yalan söy
lüyorsun. Partizanlık olsa bunları konuşabilir mi? 

HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — Ben, 
kendi ilim olmak itibariyle... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yalan söy
lüyorsun. 

HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — Size 
verilecek cevap bile yok, buna «yalan» diyorsanız... 

BAŞKAN — Sayın Seyithanoğlu, 2 dakikanız 
kaldı, buyurun efendim. 

HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — Ben, 
kendi ilim olmak itibariyle size yalnızca Kahraman-
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maraş örneğini sunmak istiyorum. Fakat, durum sa
dece bu vilayetimizle ilgili olmayıp, milli eğitimin 
yurt çapındaki uygulaması bu yöndedir. 

Mevcut iktidar, Kahramanmaraş'taki bütün okul
ların idarecilerini değiştirdiği gibi, kendi düşüncesi
ne karşı sandığı öğretmenleri de görülmemiş bir kı
yıma tabi tutmuştur. Okullarda idarecilerin değişti
rilmesi, bir kısım öğrencileri okullara devam edemez 
hale getirmiştir. Durumun öğrenciler arasında ayrım 
yapılmasıyla ilgili olduğunu söylemeye bile lüzum 
yok. Okula devam edemeyen öğrencilerin derin bir 
huzursuzluk kaynağı olacağı şüphe edilir mi? Bir 
okul idarecisi ki, bizzat kendi öğrencileri arasında 
bir tefrikanın çıkmasına yardımcı olmaktadır, bir kı
sım öğrencilerini, diğer bir kısım öğrencilerine kar
şı himaye etmekte, geriye kalanların mağduriyetine 
yol açmaktadır; yani, öğrenciler arasında adil bir 
denge ve nizam sağlayacağına, bilakis bu dengenin 
bozulmasına, öğrenciler arasındaki birtakım fikri 
uyuşmazlıkların birer düşmanlık haline dönüşmesine 
yol açmaktadır. 

Kahramanmaraş'ta vuku bulan son müessif ha
diselerde öğrenciler arasında meydana getirilen ayrı
lıkların menfi neticeleri bütün açılarıyla yaşanmıştır. 
Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığı bu durumu kabul 
etmiş olmalı ki, hadiselerden sonra bir kısım okul 
idarecilerini ve öğretmenlerini oradan alıp başka ye
re tayin etmek lüzumunu hissetmiştir. Ama... 

BAŞKAN — Sayın Seyithanoğlu, süreniz bitti 
efendim. 

HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — PekT 
efendim. 

Ama, tayinler bir çözüm yolu mu? Tayinlerin ida-
rei maslahat kabilinden bir davranış olduğu ortada
dır. Tayin edilen öğretmenlerin zihniyetinde değişik
lik yapılmadıkça, durum, bir çare olarak önümüze 
sürülemez. Kaldı ki, burada asıl vurgulanması gere
ken husus, Milli Eğitim Bakanının, geç kalmış bir 
hatalı icraatını itiraf etmesidir. Fakat bu itiraf, onun 
aynı zamanda doğru bir icraata girme niyetinin be
lirtisi olarak da yorumlanmamalı', bilakis, hatalı ic
raat aynıyla sürdürülmektedir. 

Evet arkadaşlar, tekrar belirtelim, biz palyatif 
tedbirlerle bu meselelerin çözümlenebileceğine kani 
değiliz. Bununla beraber, kısa vadeler içinde bazı 
tedbirlerin, palyatif mahiyette de olsa, alınabileceği
ne inanıyoruz. Türkiye'deki anarşinin en büyük kay
nağının milli eğitimden geldiğine inanıyoruz. Fakat, 
bu milli eğitim, mevcut Cumhuriyet Halk Partisinin 

elinden alınmadıkça, onun alacağı ve yerine getire
ceği bir başka bakanın fazla bir şey yapabileceğine 
ihtimal vermiyoruz. 

Hükümetin bütün alanlara yansımış bulunan yan
lış, hatalı icraatından biri de, milli eğitimde sürdü
rülmektedir. Bu bakımdan, asıl temelli çözümün bu 
partinin iktidarı toptan terk etmesi noktasında aran
malıdır, yahut Yüce Meclis kendi içinde bu yolun 
bir çaresini bulmalıdır. Biz, Milli Eğitim Bakanı hak
kında verilen Gensoru önergesine parti olarak «evet» 
demekle, bunun bir çözüm olamayacağının idraki 
'cindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Seyithanoğlu, 2 dakika geçir
diniz efendim. 

HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — Bi
zim bu Gensoru önergesine, «evet» deyişimiz, yu
karıdan beri anlattığımız çözüm yollarının denenme
sine «evet»; anlamını taşımaktadır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (MSP ve MHP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyithan
oğlu. 

Değerli arkadaşlarım, kürsüde bulunan kupaya, 
açık oylamaya iştirak etmeyen arkadaşlarımızın, açık 
oylamaya katılmalarını rica ediyorum efendim. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Galip Kaya, 
buyurunuz - efendim. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

AP GRUBU ADİNA GALİP KAYA (Antalya) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepi
nizi hürmetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hür demokratik rejimimi
zin teminatı ve Devletin güvenliği, kalkınmada sos
yal refah devletini geliştirmenin anayolu milli eğitim
dir. 

Eğitim politikamızın temel hedef ve anagayesi, 
kişiyi muayyen bir maksadın vasıtası haline getir
mek, bu amaçla, beyinleri yıkamak değil, onu fayda
lı ilimlerle zenginleştirmek, onu insan olma şeref ve 
vakarına hür ve kişiliğine sahip, milli benliğini en iyi 
şekilde geliştirmiş, Türk vatandaşı olarak yetiştir
mek olmalıdır. Bunun için, eğitimde temel prensibi
miz çocuklarımıza ve gençlerimize milliyetçilik şuu
runu, milli birlik ve beraberlik şuurunu, hürriyetin, 
demokrasinin ne olduğunu, milli ve manevi değerleri
mizin ne olduğunu sağlıklı bir biçimde öğretmek zo
rundayız. 

Değerli arkadaşlarım, milli eğitim politikamızın 
esasları, Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanununda 

ı açıkça belirtilmiştir. 
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Anayasamızın başlangıç bölümünde, tarihi boyun- I 
ca bağımsız yaşamış hak ve hürriyetleri için savaş- j 
mış olan Türk Milletinin hız ve ilhamını, milli şuur 
ve ülkülerden, milli birlik ruhundan ve Türk Milli
yetçiliğinden aldığı, açıkça yazılıdır. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2 nci 
maddesinde ise, Milli Eğitim Bakanlığının görevinin 
Atatürk inkılaplarına bağlı, Türk Milletinin milli, 
ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, 
koruyan ve geliştiren, Anayasanın başlangıcında be- I 
lirtilen Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve so
rumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getir- I 
miş yurttaşlar yetiştirmek olduğu belirtilmiştir. Bu j 
tarife uymak zorundayız. • j 

Ne hazindir ki, bu açık ve amir hükümlere rağ
men, bu hükümlerin tarif ettiği milli eğitim politika
sı üzerinde birleşemiyoruz. 

Türk milli eğitimi, milli devlet fikrinin temel kay
nağı olan, millilik ilkesinden sap tınlamaz; bunu her
kes böyle bilmelidir. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Kanunun emridir, ben söylemiyorum, nizamımı
zın emridir. Aslolan Devletimizin ülkesi ve milletiyle I 
bölünmezliği, halkımızın milli şuur, milli kültürü id
raki, milli birlik ruhuna ve manevi değerlere bağlı 
ve sahip olmasıdır. Bu hedefe varmak'için belirli, 
sürekli ve kesin bir politika takip etmek şarttır. İkti- I 
dar hırsı uğruna milli ve manevi değerler çiğnenmek
te, milli kültürümüzün hedefinden saptırılmasına göz 
yumulmaktadır. Bilhassa CHP Hükümetinin son bir 
yıllık iktidarı süresinde eğitimimizin millilikten sap- I 
tırılması gayretleri doruğuna ulaşmıştır. 1978 yılı I 
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi müzakerelerinde yap- I 
tığım konuşmada sorduğum hususlara Sayın Bakan, 
günün ciddi şartları sebebiyle cevap veremeyeceğini, j 
ancak yansız tutumuyla milli eğitimde huzuru sağla- I 
yacağını bildirmişti. Bir yıllık icraatın onu haklı, bizi 
mahcup etmesini ne kadar isterdim. Ne yazık ki, bu- I 
gün haklı çıkmış olmaktan da üzgünüm. Çünkü bi- I 
zim haklı çıkmamız değil mühim olan; mühim olan I 
milletin huzura kavuşmuş olmasıdır. Çünkü son bir I 
yıl içinde milli eğitimimiz ağır yara almış, Bakanlı
ğın yönetimi Sayın Bakanın elinden çıkmıştır. Geçen I 
yıl milli eğitimin direksiyonuna TÖB - DER'in el at- I 
tığını söylemiştim; şimdi ise TÖB - DER Bakanlık I 
yönetimini ele almıştır diyorum; anarşi Milli Eğitim i 
Bakanlığına bağdaş kurmuştur diyorum. (AP sırala- i 
rından «Bravo» sesleri) I 

Sayın Bakanın çeşitli konuşmalarından, TÖB -
DER'e söz atılmasından alındığı görülmektedir. Ge- j 
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rek kıyımlar, gerekse Bakanlık tasarruflarında TÖB -
DER'in istekleri aynen yerine getirilmektedir. TÖB -
DER Genel Başkanının, bir siyasi parti başkanının 
bile girişemeyeceği söz ve davranışlarına karşı hiç bir 
tepki gösterememiştir. Bakan herkesi tek taraflı suç
lamakla itham etmekte, ancak, kendisi tek tarafı tut
maktan asla vazgeçmemektedir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Bravo, bravo, bas
tır. 

GALlP KAYA (Devamla) — Belli bir zümreyi 
topluma hâkim kılma gayreti içerisinde Anayasayı 
çiğnemektedir. Geçen bütçede de biz, Bakanın yapa
cakları, getirecekleri ve götürecekleri hakkında ka
naatimizi bildirmiştik. Şimdi ise önümüzde bir yıllık 
icraat var; bakalım neler olmuş? 

Kıyımlardan bahsetmiştik; kıyımlar, genel mü
dürden kapıcıya kadar tamamlandı. Hatta bazıların
da çift kıyım, arzuya göre üç kıyım, dört kıyım da 
yapıldı; kıyma makinesi tam gün çalıştı, hâlâ da ça
lışıyor; hızını alamadı. Milli eğitim müdürlerinin ta
mamı, genel müdür ve muavinlerinin tamamı, sekre
terlere kadar başkanların tamamı değişti. 50 bini aş
kın öğretmen, kış kıyamet demeden sağa sola yaprak 
gibi savruldu, hâlâ da savrulmakta. Bu salvo teslim 
bayrağını görünceye kadar süreceğe benzer; fakat 
asla o bayrağı göremeyeceksiniz. Baskı ile, zulüm ile 
bir yere varamazsınız; kim varmış ki, siz varacaksı
nız? 

Okulları kapatacak, rahata kavuşacak demiştik; 
kapattınız, sıkıyönetimde açılanlar hariç tabii, yine 
de bir kısım okulları ve eğitim enstitülerini kapatma 
kararındasınız. Milli eğitimi sosyalist enternasyonale 
uyduracaksınız dedik; uydurmaya çalışıyorsunuz, 
millilikten arındırmaya çalışıyorsunuz. Anarşiye teş
his koyduk, teşhiste birleşelim dedik; anarşi siyasi 
mücadeleyi aşmıştır dedik, inanmadınız, kabul etme
diniz; tek yanlı hareket ettiniz. Bölücülük yaptınız, 
anarşiyi körüklediniz, daha fazla can yaktınız, yak
tırdınız, milletin anasını ağlattınız. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Öğretmen ve öğrenciler arasında ayrım yaparak 
birbirleriyle bağdaşmaz düşman kampları haline ge
tirdiniz. Tayinlerde, «Develıtin ülkesi ve milletiyle 
bölünmezliği» ilkesin© ve Atatürk ikdterine karşı olan 
şahısları kilit noktalara yerleştirmekte mahzur gör
mediniz. Âdeta bu kişilikteki şahıslan aradınız, seç
tiniz. 

Şimdi Sayın Bakandan soralım;; 
1. En büyük öğretmen kuruluşu olan Ankara 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğüne getirdiğiniz 
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şahıs yedek subaylığını çavuş olarak yapanlandan i 
mıdır? 12 Marttan sonra hangi suçtan tutuklanmış
tır? 

2. Bakanlıkta hukuk Faikültesi mezunu Müşavir 
Osman Soylu'yu Ankara ilkokullarından binine müs
tahdem kadrosuyla nasıl tayin ettiniz? I 

3. «İleride sizi müşavir yapacağım» diyerek 
YAYKUR'a tayin ettiğiniz Genel müdürlerin mağ
duriyeti ne olacak? YAYKUR'da solcu öğretmen
ler 6 bin Türk lirası ders ücretti alırken, 13 aydan 
beri müşavir yapmadığınız bu şahıslara ek ders üc
reti verilmediğinden haberiniz var mı Sayın Bakan? 
Bu farklı muamele değil midir? Bu işkence değil 
midir? Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bu öğretmen
lerin 6 saat mecburi, 6 saat ihtiyari ders ücreti halk- I 
lan yok mudur? Bu ne biçim yansız uygulamadır? 

4. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü deruhte 
edecek bir tecrübeli öğretmen yok muydu? Meslek I 
dışı bir bayanı tayin ederek yerleşmiş teamülü ne- I 
den yıktınız? 

5. YAYKUR'da mektup baskı işini 5 milyona I 
yaparız diyenler olduğu halde 16 milyona yaptır
dınız. Suiistimaldir bu. Bu konuda ne yaptınız? 
Bu parayı kimler bölüştü? I 

6. Lisan bilmeyenler yurt dışına gönderilmeye- I 
cek demiştiniz. Ataşelik, müşavirlik ve uzmanlık- I 
lara lisan bilmeyenleri doldurdunuz. Bu iyiniyetle I 
bağdaşır mı? Müşavirlerinizden Hilmi PekşMn, I 
Adem Sarııyüce, Orhan Özdoğaniar, Neşe Erol, Cev
det Kozakoğlu, Mehmet Sertdiemir, Ali Kaymak, 
Naci Urfalı, Mehmet Ercan, Battal Tanrıverdii lisan I 
bilmedikleri halde nasıl gönderildiler? I 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Öğrensin diye gön
derilmişlerdir. 

GALİP KAYA (Devamla) — 7, Öğretmen 
Okullan Genel Müdür Muavinliğine getirdiğiniz 
Mehmet Türk'kan, Diyarbakır - Siirt Sıkıyönetim 
Mahkemesince hangi suçlardan yargılanmıştır bili- I 
yor musunuz? Bu suçlar memuriyetle kabili telif 
midir? 

8. Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğüne getirdiği
niz zatın yedek subaylıkta rütbesi neden sökülmüştür; 
biliyor musunuz Sayın Balkan? 

Muhterem arkadaşlarım, bu misalleri saya saya 
bitiremem, elimde hepsinin dokümanları da var, 
ancak zamanım bitiyor. 

Sayın üyeler, bilhassa dikkatlerinize bunu say
gıyla arz ediyorum. Sayın Bakandan şu hususu 
önemle soruyorum: Sayın Bakan bütün bunlar tesa
düf olabilir mi? işte biz size bunun için eğitimi mil- j 

i lilikten saptırıyorsunuz diyoruz. Nereye- gidiyoruz 
Sayın Bakam, nereye gidiyoruz? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Moskova'ya, Mos
kova'ya, Çin'e, Pekin'e. 

GALİP KAYA (Devamla) — 9. Tayın sırala
rını allak bullak ettiniz. Ölçünüze uyanları sırasız 
merkeze alıyorsunuz, haksızlık ediyorsunuz. Böyle 
milli eğitim olmaz. Alanya'da Alanya Gazetesinde 
ilan edildi, Obaköy İlkokulu Öğretmeni Mahire 
Aksoy'u, sırada bir sürü öğretmen olduğu halde sı
rasız merkeze almışsınız. Bu sene mezun olan bir 
çocuğu 4 ayda Antalya'da 3 ayrı yere tayin ettiniz. 
4 ay maaşı verilmedi bu öğretmen çocuğun; gele gi
de, yalvara yakara daha bu ay maaşını aldı. Günah
tır bunlar, günahtır. 

Geçen bütçede öğretmen açığımız yok, ihtiıya-
cımız yok diyordunuz. Geçen gün kura çeken 13 
bin öğretmeni nereye tayin ettiniz Sayın Balkan? 

Hızlandırılmış eğitim nasıl olacak? Eğitime mo-
I tor mu takacaksınız demiştik, öyle bir motor taik-
I tınız ki, dünyada bir eşi daha yoktur. Bir yıllık 
I eğitimi 27 güne sığdırdınız, ilmi hap yapıp öğrenci-
I ye yutturdunuz; ama bunu millete yutturamazsınız, 
I tarihe yutturamazsınız, 

I Öğretmen okullarını kuluçka makinesi haline ge-
tirdfilniz, Öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini çiğne-

I diniz. Bu, milli eğitime ihanettir. Bu mezunlar 
şimdi memur oldular; ama öğretmen olmadılar. On
ları öğretmen yapmak için yenliden okutacak mısınız? 
Bu eserinizle tarihe geçeceksiniz; fakat tarih bu ese-

I ri lanetle anacaktır. 
I Milli Eğitim Bakanlığı üst kademe yöneticileri

nin Müsteşar başikanlığında yaptıkları toplantıda 
I aldıkları bir karar var elimizde; bunun bir madde-
I siyle eğitim çalışmalarına politik baskılara göre yön 

verilmesi istenmiştir ve karara bağlanmıştır sayın 
arkadaşlarım. 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu, 

I kalkınma planları ve hükümet programları dlurur-
I ken, politik baskılara göre yönlendirilecek eğitim 

politikasının akıbeti bir facia olacaktır. 

I Eğitim enstitülerine ait binalar, bütün donatım 
I malzemeleriyle birlikte «Yağma Hasan'ın böreği» gi

bi kapanın elinde kalıyor. Bakanlık bürokratları-
I nın bile anlamakta güçlük çektikleri ve tanımların-
I da birleşemedilkleri amaç, ilke ve hedeflerini belir-

leyemediikleri TEM'ler (Teknik Eğitim Merkezleri) ve 
I YEM'ler (Yaygın Eğitim Merkezleri) uyduruluyor. 
I Ne idüğü belirsiz bu TEM'ler ve YEM'lerte Türk 
I milli eğitimi nereye götürülmek isteniyor? Hadi biz 
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anlayamıyoruz diyelim, aslında üzücü ve üzücü ol
duğu kadar da düşündürücü olan şey, uygulamada 
bulunacak şimdiki bürokratların da bu TEM ve 
YBM'lerden hiçbir şey anlayamadıklarıdır. 

Hızlandırılmış eğitim uygulaması aMaıtmacasıyla 
mesleki formasyon kazanmayan, alanlarıyla ilgili 
hiçbir bilgi edinemeyen bir yığın insan, bugünlerde 
öğretmen olarak okullara gönderilmektedirler. Gü
vence altına aldıklarını iddia ettikleri yarınlarımızın 
üzenine simsiyah 'bir esrar pendesi çekiliyor. Bu 
uygulamayla, hızlandırılmış eğitirn aslında, birkaç 
TÖB - DER'liyi doyurmak ve onların vasıtasıyla be
yin yıkamak amacıyla başvurulan bir uygulamadır. 
Nitekim, Ankara Eğitim Enstitüsüne tayin ettikleri 
belirli aynı kişiler, Erzincan, Bingöl, Afyon ve Çan
kırı Eğitim enstitülerinde birbirini takip eden tarih
lerde uygulanan hızlandırılmış eğitim proıgramlarıında 
görevlendirilmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, bir dakikamızı alabi
lir miyim efendim? 

Değerli arkadaşlarım, oy kupasına oyunu kul
lanmayan sayın üye var mı?.. («Var» sesleri) Rioa 
ediyorum, lütfen; kupayı kadırtacağım. 

Teşekkür ederim Sayın Kaya, özür dilerim; bu
yurun efendim. 

GALİP KAYA Devamla) — Sağol Sayın Başkan. 
Bunlara her ay maaşları dışımda 15'er bin Türk 

Lirası ders ücreti ve yolluk ödenmiştir. 

Ara [insan gücü yetiştirmek amacıya baş vurdu
ğumuz YAYKUR uygulamasına, aldatmacadır de-
dilendi, düzelteceğiz dedilerdi; bunu da her yap
tıkları gibi ucubeye çevirdiler. Uygulamasız ara 
insangücünün yetiiştirilemeyeceği gerçeğini bir yana 
iterek, yandaşlarına Ankara Meslek Yüksekokulun
da uyguladıkları bir haftalık çok çok hızlandırılmış 
eğitim programıyla imtihana girdikleri dersin ismini 
bile öğrenmeden yüksekokul diploması dağıttılar. 
YAYKUR'u tasfiye edeceğiz diyen Bakanlık, şimdi 
cankurtaran simidi, gibi dört elle buna sarılmak mec
buriyetinde kaldı arkadaşlar. 

Bu hızlandırılmış eğitim uygulamasıyla yapılan 
yolsuzluk ve kanunsuzluktan başka bir örnek vere
lim: Önce eğitim enstitülerine kaydettMljp sonra 
Bakanlıktaki çeşitli kadrolara yerleştirerek besledik
leri yandaşlarını, hızlandırılmış eğitimden faydalan
dırmak için tamamını maaşlı, izinli saydılar. Sözdfe 
hizmet içi eğitim yapılıyormuş.. 

Soruyoruz şimdi : Gazi Eğitim Enstitüsünde uy
gulanan hızlandırılmış eğitim programlarının; bir 
sekreterin, bir memurun veya bir daktilografın hiz

met içi eğitimiyle ne ilgisi vardır? Bu kanunsuz bir 
uygulama değil midir? 

BAŞKAN — Efendim, 3 dakikanız var. 

GALİP KAYA (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, kültür kargaşasından, eğitim alaborasından, 
anarşi okullarımızı sarmış, Türk'ün engin kültür te
melleri ve şanlı tarihi ve milli vakarı bir yana itile
rek «Rus mu, Çin mi» tercihini arayan safsatalarla 
genç dimağlar doldurulmuştur. Kültür ve dayanış
ma dernekleri adıyla kurulan yuvalar bu faaliyetlerin 
geliştirildiği, oluşturulduğu, gençliğimizi yanlış yol
lara sevk eden yuvalardır. Bunların en kısa zaman
da sıkı denetim altına alınması ve 'hatta gerekirse 
bunların kapatılması şarttır. 

Esefle söylüyorum; Sayın Bakan bu kürsüden 
Yüce Meclise, «Fatih Sultan Mehmet ile akrabalı
ğınız mı var?» diye sorabilmiş, bu tarihimizi inkâr 
cüretini gösterebilmiştir. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Var mıydı? 
GALİP KAYA (Devamla) — O konuşma bu 

kürsüden yapılmamalıydı arkadaşlar. Hem «Ortak 
malımızdır, onlar bizim, büyüklerimizdir;» diyecek
siniz, hem bu kürsüden «Özel akrabalığınız mı 
var?» diye hafife alacaksınız. Olimaz böyl© şey ar
kadaşlar. 

O Fatih Sultan Mehmet ki, Türk neslini yücel
ten, tarihimize ufuklar açan, İstanbul'u fethedece
ği 800 küsur yıl önce Hadisi Şeriflerde belirtilmiş 
olan mübarek bir kişidir. O, bizim övünç kayna
ğımız olan kişilerden biridir. O'na ne bu kürsüden, 
ne başka bir yerden dil uzattırmayız. O, Türk Mil
letinin kökünde, temelinde, tabanında vardır. (AP 
sıralarından alkışlar) Bundan büyük ayıp olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bölücülüğe fırsat verme
yelim. Tarihimizin en derin uzantısına kadar nes
limizin hatasıyla, sevabıyla varisiyiz. Türk tari
hiyle övünüyoruz. Fatih Sultan Mehmet'e akraba
lığı reddeden bir şahsın Türk Hükümetinde bakan 
olması ne büyük talihsizliktir, hefe Milli Eğitim Ba
kanı olması ne acıdır. (AP. ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bakanlığın adı «Milli» fakat, Bakanın o konuş
masındaki davranışı «gayri milliı» idi, bizi ağır ya
ralamıştır. Aslını inkâr edene ne derler arkadaş
lar. (AP sıralarından «haramzade, haramzade» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Kaya, süre bitti. 
GALİP KAYA (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, bu gidişle iki yakamız bir araya gelemez. 
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Tek yanlı taraf tutmaktan yarar gelmez. Milli ve 
manevi değerlerimizi koruyalım (CHP sıralarından 
gürültüler), Anayasaya ve Temel Eğitim Kanununa 
uyalım, Bakanlığı Devletin Bakanlığı halinde tuta
lım. Öğretmenlerimizle öğrencilerimiz için her fe
dakârlığı yapalım. Yapalım ama, hepsini bar çatı 
altında; milli şuur, milli mefkureye bağlı, Anayasa
ya, kanunlara saygılı bir şekilde birleştirip barıştı
ralım. Öğretmeni siyasetten ve ideolojik hastalıklar
dan kurtaralım. Atatürk ilkelerinde birleşelim. Milli 
çıkarımız, milli güvenliğimiz bunu amirdir. Çare, 
millet çareyi bizden istiyor. Kapalı kapılar ardında 
bir şey kalmamalıdır. Eğer bir iddia varsa, eğer bir 
Gensoru istenilmişse buna fırsat tanınmalıdır. Açıl
sın, diğer bakanlıklar için demiyorum; ama başın
da «Milli» olduğu için, Milli Eğitim Bakanlığı ol
duğu için dityorum; açılsın, ne varsa herkes bildiğini 
söylesin. Enine boyuna milli eğitim politikamızı 
hep beraber çizelim arkadaşlar. Atatürk ilkesine 
uyduralım diyorum. Açıik söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, siz iyi açıldınız, sağ-
olun; yalnız x bizim zamanımız 'bitiyor efendim., Çok 
affedersiniz bizim zamanımız bitiyor efendim. (AP 
sıralarından gürültüler) 

Anlamadım efendim? Çok affedersiniz, kötü 
bir laf mı söyledim efendim? Çok rica ederim. Eğer 
hoş görmeyeceğiniz bir deyim kullanımışısam bağışla
yın rica ederim. 

Sayın Kaya, rica ediyorum. Lütfen bitiriniz 
efendiim. Açık oylamanın sonucunu bildireceğim 
çünkü. Rica ediyorum arkadaşlarım. 

GALİP KAYA (Devamla) — Bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, halk şikâyetçi, öğretmen 

şikâyetçi, öğrenci şikâyetçi, analar babalar şikâ

yetçi; biz de mi şikâyetçi olacağız buradan? Biz 
bunun çaresiyiz, çare bulmak mecburiyetindeyiz. 
Açılsın bu bohça; burada ölçülsün, dökülsün. Mil
li eğitimi nasıl kurtaracağımızı, gerçökleşt'ireceğimi-
zi hep beraber elete vererek ortaya koyalım. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Niye ka
çıyorsunuz? 

GALİP KAYA (Devamla) — Ben geçen sene 
hiçbir icraat yokken, neler yapılacağım söyledim. 
Dediklerimiz harfiyen çıktı. İstiyoruz ki bunlar 
tekrar edilmesin. Artık bir bir gerçeklere yaklaşa
lım arkadlaşlar, Yoksa millete karşı, tarihe karşı 
sorumlu oluruz. 

Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Değerli arkadaşlarım, oylama işlemine katılma

yan sayın üye var mı?.. («Var» sesleri) Efendim, 
zaman bitiyor, sayacağız; Genel Kurula bu oturum 
içerisinde sunacağız sonucu. Sayın Hatibin konuş
masını keserek rica ettim. 

Oylama işlemi bitmiştir, kaldırın lütfen kupayı. 
Sayın Doğan, söz sırası size geldi; fakat zaman 

yok. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Baştkan, 

zaten yetiştiremem, yarına kalsın. 

BAŞKAN — Evet, bundan sonraki birleşim
lerde. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan 
MHP Grubu adına Ali Gürbüz Beyi kaydedin lüt^ 
fen. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Uyuşmazlık 
Mahkemasün Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun 
Tasarısının açık oylamasına 281 sayın üye katılmış 
olup; 272 kabul, 4 ret, 1 çekinser, 4 geçersiz oy 
külanılmıştır. 

Bu suretle kanun tasarısı Meclisimizce kabul edil
miştir. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

Aldığınız karar uyarınca çalışma süremiz bit
miştir.; 

Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için saat 
20,15'te- toplanılmak üzere birleşime ara veriyorum 
efendiim. 

Kapanma Saati : 19,02 

!>•<« 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.15 

BAŞKAN : IBaşkamıekil Meınıdııh (E&gfi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail JMskı Öztomn (Adana), Mustafa Gazatcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birleşiminim üçüncü Oturumunu açıyorum. 

VIH. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Önceden gün ve saatleri kararlaştırılan Gen
soruların görüşüldüğü Birleşimlere, sonradan Genel 
Kurulca yeni oturumlar ilavesiyle başka konuların 
görüşülüp görüşülemeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Adalet Par
tisi Grup Başkanvekili Sayın Hayrettin Turgut To-
ker'in bir önergesi var, okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 

Bugünkü Birleşimin devamı olan bu oturumda, 
görüşülmekte olan Gensoru Önergesini yarıda bıra
kıp bir başka konuya geçmeniz Anayasanın 89 ncu 
maddesine aykırıdır. 

Genel Kurulun kararı olsa bile, Meclis kararının 
Anayasayı aşamayacağı açıktır. 

Gereğini arz ederim. 7 . 2 . 1979 
Saygılarımla. 

Ankara 
Adalet Partisi Grup Başkanvekili 

Hayrettin Turgut Toker 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 44 ncü Bir

leşimde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekil-
leri Sayın Hayrettin Uysal ile, Sayın Attan Öymen'in, 
Danışma Kurulu çağırışına siyasi parti gruplarımı
zın katılmaması nedeniyle, oyibirliğinin sağlanama
ması nedeniyle Danışma Kurulunda, içtüzüğümüzün 
19 ncu maddesinin çağın sahibi siyasi gruba verdiği 
yetkiye dayalı olarak bir Danışma Kurulu önerisi 
mahiyetinde bir önerisi gelmiştir ve bu öneri de, özet
le; Danışma Kurulunun 32 numaralı önerisi üzerine 
kararlaştırılan; görüşme günleri ayrımı saklı kalmak 
'kaydıyla, Anayasanın 88 ve 89 ncu maddeleri gere
ği olan denetim konularından Gensoru önergelerinin 
öncelikle ve Genel Kurulun kararlaştıracağı gibi. 
7 . 2 . 1979 tarihinden itibaren İçtüzüğün belirttiği 
çalışma gün ve saatleri içinde görüşülmesi; 

Denetim konularında olduğu gibi, bir başka Ana
yasa gereği olarak, 64 ncü maddeye göre Meclisle
rin asli görevi olan kanun koymak, değiştirmek ve 

kaldırmak işlevinin de engellenip, ihmal edilmeme
si için, Millet Meclisi Genel Kurulunun - tarihler 
verilerek - şu günlerde toplanması ve saat 05.00'e ka
dar çalışmaların sürdürülmesi ve bu sürelerden 15.00' 
le 19.00 arasında denetim, 19.00'dan sonraki yapıla
cak olan, 20.00'de başlayacak olan birleşimde saat 
05.00'e kadar yasa görüşmeleri yapılması hususu 
dün Genel Kurulumuzun kararı ile saptanmış bulun
maktadır. 

Millet Meclisi Genel Kurulu, haftada 3 gün 
normal birleşim yapıyor, Millet Meclisi İçtüzüğüne 
göre ve saat 15.00'le 19.00 arasında yürütülüyor bu 
görüşmeler. 19.00'dan sonra ve 20.00'de başlayan 
çalışma bir eksra çalışma mahiyetini taşıyor ve Ge
nel Kurulumuzun kararı ile, ki Anayasanın madde
leri de belirtilerek bu karar Genel Kurulunuza bu 
öneri getirilmiş, üzerinde tartışma açılmış ve sonun
da Genel Kurulunuz bu saatler içerisinde kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşülmesine karar vermiştir. 

Hal böyle olunca, Başkanlığınızın yapmış olduğu 
uygulamada Anayasaya aykırı bir durum bizce gö
rülmemektedir ve biz Genel Kurulumuzun aldığı ka
rarlar istikametinde Millet Meclisini çalıştırmak duru
mundayız. Onun için yaptığımız işlemde Anayasaya 
aykırı bir bir durum ve bir husus olmadığı kanaa
tindeyiz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, acaba önerge üzerinde müzakere açmayacak 
mısınız? 

BAŞKAN — Başkanlık olarak görüşümüzü bil
dirdik biz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Beyefen
di, usul hakkında söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabii mümkün, buyurunuz. 
Bizim görüşümüzün aleyhinde değil mi efendim? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Evet. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Elbetteki Millet Meclisi Anayasanın ortaya koy
duğu bir Gensoru müessesesini ciddiye almamak gi
bi bir durum içerisinde bulunamaz. Gensoru, Ana
yasanın içerisinde yer alaJbilecek durumda fevkala
de mühim bir müessesedir. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Mühimlik bıraktınız 
mı? Her gün Gensoru veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum.. (Başkanın tokma
ğı vurması) 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Sus, konuşma! Dinle. 

BAŞKAN — Rica ederim değerli arkadaşlarım. 
Burada her hatip istediği biçimde konuşma hakkına 
sahiptir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partili değerli arka
daşlarımın hiç telaşa kapılmamalarını istirham ede
rim. Yani burada tamamen bir müzakere usulü iti
bariyle bir konuşma yapıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 

Başkan, Gensorunun ve kanunların elbette ki Mec
lisin ana görevi olarak mütalaa edilmesi ve birbirle
rinden ayrılmaz iki müessese olarak kabul edilmesi 
icap etmektedir. 

İfade buyurduğunuz gibi Sayın Başkan, kanun 
yapmak Meclisin esas görevi olduğu gibi, Meclisin 
yasama organı dışında icra organının da kuvvetler 
ayrılığı prensibi itibariyle icra organının, yani Hükü
metin denetimi, Hükümetin bu yolla düşürülmesi ve
yahut da düşürülememesi Anayasanın kanun yapma 
(hakkının nasıl Meclise mukaddes bir hak olarak 
vermişse, denetim organı olarak Millet Meclisi elbet
te ki icra organının hasenatını veyahut da seyyiati-
ni; iyiliğini veyahut da kötülüğünü denetlemek du
rumundadır. 

Bu müessese 89 ncu madde ile kesin hükme bağ
lanmıştır. 89 ncu madde gayet açık, diyor ki; Okun
duğu birleşimden sonra üç birleşim içerisinde görü
şülmeye başlanır, görüşülür. Yani siz bunu 4 ncü 
güne dahi bırakamıyorsunuz, eğer fevkalade bir du
rum, yahut da bırakılması icap eden toplanamama 
gibi bir vaziyet yoksa. 

Öyleyse Gensoru bence Anayasal bir hüküm 
olarak kanun yapma tekniğinin ötesinde, kesin hü
kümlere bağlanmıştır. Nihayet kanun yapmanın za
man içerisinde değişkenlik göstererek geri alındığı 
veyahut da sonradan tekrar getirildiği olduğu gibi, 
Gensoru müessesesi de aynı usule tabi olarak yürü
tülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, kanun memleketimizde va
tandaşların tümünü alakadar eden bir müessese ol
duğu gibi, hükümet müessesesi de tüm vatandaşla
rımızı elbette ki alakadar eden açık bir müessesedir. 
ve bunun üzerinde herhangi bir münakaşanın dahi 
açılması mümkün değildir. 

Öyleyse eğer bir hükümet memleketin gerçekle
rini tam manasıyla aksettirmeyip, memleketin ger
çeklerini dile getirmeyip ve memleketin menfaatine 
değil de, zararına çalışır bir durum gösterdiği tak
dirde, icra organının daha fazla ayakta durmasının 
zarar getirdiği teemmül edilirse o icra organının hiza
ya getirilmesi Millet Meclisinin 89 ncu maddedeki 
Anayasal hakkıdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün görüşülen Gen
sorular 43 ncü Birleşimde okunmuştur, yani Perşem
be günkü toplantıda okunmuştur ve görüşülmesi Yü
ce Meclis tarafından bugüne bırakılmıştır. Bugün 
görüşülmeye başlanmıştır ve görüşülme devam et
mektedir. 

Şimdi Gensoru itibariyle görüşülme devam eder
ken, Gensoru bırakılıyor; bir grup görüşmesini ya
pıyor, 2 grup görüşmesini yapıyor veyahut da 3 grup 
yapıyor ve o anda bırakılıyor, başka bir hususa ge
çiliyor. 

Elbette ki burada Sayın Başkanın mantık itibariy
le ortaya attığı bir hususun değerlendirilmesi lazım 
gelir. O da şudur. Sayın Başkan ifade buyuruyorlar 
ki, Millet Meclisi karar aldı, 15*ten 19'a kadar Ge-
sorular görüşülecek veyahut da, gündemimizde bu
lunan daha evvelki kanun tasarı ve teklifleri vardır, 
Uyuşmazlık Mahkemesi gibi, bunlar görüşülecek ve 
ondan sonraki toplantıda, yani 20.00'den itibaren 
başlayan ve sabah 05.00'e kadar devam eden toplan
tıda da, hali hazırda görüşülmesi arzu edilen Bele
diye Gelirleri Kanun teklifi görüşülecek. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin al
mış olduğu herhangi bir karar, Anayasayı aşıp geçe
mez. Eğer Anayasayı aşıp geçerse, nitekim öyle ol
duğu düşünülen bazı hususlarda kanunlaşan durum
lar dahi, Anayasa Mahkemesi tarafından bozulmuş
tur. 

Demek ki, Millet Meclisinin herhangi bir mevzu
da almış olduğu karar, Anayasanın üstüne sıçraya
maz. Anayasanın eğer bu durumda öngörmediği bir
takım hususları kapsamıyorsa, onun dışına çıkıyor, 
Anayasanın üstüne atlıyorsa, o zaman bu Anayasa 
Mahkemesi tarafından bozuluyor. 
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Demek ki değerli arkadaşlar, Millet Meclisinin 
burada; ben falan gün şunu konuşacağım, filan gün 
'bunu konuşacağım meselesi, görüşülmekte bulunan 
Gensorunun bırakılıp başka kanun maddelerinin 
görüşülmesine geçilmeye müsaade etmiyor Anaya-
ya. 

Neden müsaade etmiyor, bakın onu da arz ede
yim. 

Öğleden sonraki toplantıda sayın Başkan fevka
lade güzel bir uygulamada bulundu, doğru bir uy
gulamada bulundu. Bizim Adalet Partisi Grubu ola
rak yapmış olduğumuz bir ikazı, Anayasanın dışına 
taşan bir mesele olarak kabul ederek; daha evvel Cu
ma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi günlerinin toplantı 
günü olarak tespit edilmediği zamanda okunan Gen
soru önergeleri, 3 ncü Birleşim olan Salı gününe bı
rakılmıştı. Bizim yaptığımız güzel ikaz neticesinde 
değerli Başkan da bu ikazı kabul ederek, «Haklısı
nız» buyurdu ve Salı günkü birleşimde görüşülmesi 
icap eden Gensoru önergeleri, Cumartesi günü gö

rüşülmek durumundadır buyurdular. Öyleyse demek 
iki, «3 Birleşim» durumu Sayın Başkan tarafından ye
rine getirilmiş bir husustur. 

Öyleyse değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin 
eğer o günkü almış olduğu karar esas olmuş olsay
dı, Anayasanın öngördüğü «3 Birleşim» mevzuatı 
'bu şekilde Sayın Başkan tarafından düzeltilip Cu
martesi gününe alınmazdı. , 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bugünkü mesele de, 
şu önümüzde bulunan ve görüşülmesini yaptığımız 
mesele de bundan ayrı bir durum değildir. Değerli 
arkadaşlarım bugünkü birleşimin devamlılığı mevzu
bahistir. Yani birleşim saat 19'da kesilmiştir, dolayı
sıyla ondan sonra başka bir hususa geçeriz, yok 
böyle bir şey. Eğer öyle bir durum olmuş olsaydı, 2 
birleşim ayrı ayrı mütalaa edilme durumunda bulu
nulmaydı, 20'de başlama durumunda bulunduğumuz 
birleşimin yeni bir yoklama ile açılması icap ederdi. 

Dolayısıyla bu bir birleşim değil, bu bir oturum
dur. Birleşim bugün saat 15'te başlamıştır, birleşimin 
1 nci oturumu saat 19'dan evvel icra edilmiştir, 2 
nci oturumu ise şu anda icra edilmektedir. 

BAŞKAN — Süreniz tamamlandı Sayın Kırat-
lıoğlu, lütfediniz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Öyleyse değerli arkadaşlarım, bugün bir birleşi
min devamı mevzubahistir, 2 nci oturumdur. Ana
yasal hak olarak denetim vazifesini icra etme duru

munda bulunan Büyük Millet Meclisi, bu fonksiyo
nunu icra edemez duruma getirilmektedir. Dolayı
sıyla bunun adına her halde Anayasayı çiğnemek 
lafı yakıştırılabilir, başka bir türlü husus akla gele
mez. Anayasanın bilumum hususatına uygun hare
ket etmek, elbette ki cümle arkadaşlarımızın öngör
düğü baş görevdir. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü şöylece bağlıyo
rum: Eğer bugün bu toplantıyı, hali hazırdaki saat 
20.00'de başlama durumundaki toplantıyı oturum 
olarak kabul ediyorsak ki öyledir, 2 nci oturumdur, 
Sayın Başkan da oturumu açarken öyle ifade bu
yurdular; bugünkü, yani «45 nci Birleşimin 2 nci 
Oturumunu açıyorum» ifadesinde bulundular; dola
yısıyla bu oturum lafı, değerli Başkanımız tarafın
dan da tescil edilmiş durumdadır. 

Öyle ise devamlılık ortadadır ve devamlılık Baş
kanlık; tarafından ortaya konmuştur. Böyle olunca 
değerli arkadaşlarım, bu devamlılığın ifadesi olan 
bir mevzuda Gensoru müessesesinin ortadan kaldı
rılması ve işleyemez duruma düşürülmesi gözümü
zün önünde açık bir gerçektir. Bu bakımdan.. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, 3 dakikanız geç
ti efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum, 30 saniye içinde bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Bu bakımdan Adalet Partisi Grubu olarak eğer 
bugünkü, yani şu içinde bulunduğumuz oturumda, 
öğleden sonraki oturumun devamı olan bu oturum
da, gündemimizde bulunan Gensoru önergelerinin 
görüşülmesine fırsat verilmezse, apaçık bir Anaya
sanın çiğnenme hareketiyle karşı karşıya bulunduğu
muzu Yüce Meclise ifade eder, saygılarımı sunarım. 
(AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğ
lu. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğan. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
AP Grubu adına Sayın Grup Başkanve'killerin-

den Esat Kıratlıoğlu arkadaşımız, Başkanlık tutu
munun aleyhinde aldığı sözde, saat 20.00'de başla
yan oturumun, öğleden sonra 15.00te başlayan otu
rumun devamı mahiyetinde olduğunu belirterek, 
gündemdeki gensorularının görüşülmeleri hususun
da görüş belirttiler. 

Sayın Kıratlıoğlu'nun, değerli arkadaşımızın, 
Gensoruya kendi partilerinin bakış açısının ne oldu-
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ğunu, biraz gözlerimizi uzağa çevirerek baktığımız
da, biraz tezada düşmüş olduğunu görmekteyiz. Bi
liyorsunuz Gensoru müessesesi 12 Mart 1971 tari
hinde bir istihale, yani değişiklik geçirmiş ve şu an
daki Anayasamızda da Gensorunun en azından 10 
kişilik bir milletvekili grubu tarafından verilmesi şek
liyle karara bağlanmıştır ve Anayasa hükmü haline 
getirilmiştir. Daha önce bilindiği gibi Gensoru, 12 
Mart 1971 tarihinden önce de, tek milletvekili tara
fından veriliyordu. 

O günün AP sözcüsünün zabıtlardaki düşünce
lerini ve cümlelerini aynen okuyacağım. AP Grubu 
adına Sayın Nurettin Ok sözcü olarak ve Millet 
Meclisinin bu kürsüsünde aynen şunları söylüyor: 
«Gönlüm arzu ediyor ki, Gensoru önergesi münha
sıran ve müstakilen Hükümet hakkında denetim yo
lu olarak kullanılsın. Böylesine mevsuf, böylesine 
ağır ve sonunda güvenoyu istemine müntehi olacak 
kuvvetli bir denetim yolu başka imkânlar içerisinde 
kullanılmasın, engelleme vasıtası yapılmasın ve do
layısıyla da ciddiyetini kaybetmesin» diyor. Arka
daşımız Sayın Ok ekliyor ve devam ederek diyor 
ki; «Bir milletvekili çıkabilir, bir milletvekili düşün-
neceksiniz, ola'bilir, anarşist kafada bir milletvekili, 
her gün bir Gensoru önergesi verecek. 449 üyeli ko
ca Meclisi peşine takacak; yalnızca Meclis her gün 
sabahtan akşama kadar onun Gensoru önergesini 
müzakereye mecbur tutulacak» diyor. 

Bağışlayın beni değerli arkadaşlarım; AP Grubu 
o gün bir tek milletvekilinin verdiği Gensorudaki gör
düğü müşkülatları gözönünde tutarak, 10 kişilik mil
letvekili grubunu Gensoru -önergesi için zaruri sa
yarken, beni bağışlasınlar, gerçekten tenzih ediyorum, 
acaba o anarşist kafadaki milletvekilli idi, şimdi 
anarşist kafalı partiler mi yaratıldı yoksa? Tenzih 
ediyorum, hiç kimseye düşünmüyorum böyle bir şey. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Bununla ne alakası var? 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Gensoru önerge
sinin alakasını ispat edeceğim müsaade edin. 

Düşününüz değerli arkadaşlarım, bir yıl içerisin
de 78 Gensoru önergesi verildiği zaman Meclis aya
ğa kalkıyordu, «Yapmayın, Meclisin yasama faali
yetini önlüyorsunuz engelliyorsunuz» diye, çaba 
sarf ediliyordu, vaveyla koparılıyordu. Şimdi, 5 Şu
bat 1978'den şu güne kadar verilen Gensoru önerge
si 37'yi buldu, bir yıl içerisinde 37'yi buldu. 

Değerli arkadaşlarım, ben gerçekten demokrasi
ye bağlı olduğuna saygıyla inandığım Adalet Parti

sinin bu müesseseleri tahrip edeceğine inanmak iste
miyordum ve gönlüm buna gerçekten razı değil.. 
inanıyorum, Türkiye'de demokrasinin korunmasında 
2 anaparti vardır, birisi CHP'dir birisi AP'dir; bu 
ciddi müesseseleri bu partilerin yozlaştırmasından 
yana olacağına bir türlü gönlüm elvermiyor ve böy
le de görmek istemiyorum. 

Bu nedenle, siz oturacaksınız Meclisin en ciddi 
denetim yollarından birisi olan Gensoruyu, sırf Mec
lisin gündemini doldurmak için buralara bölük bölük 
serip göndereceksiniz ve ondan sonra diyeceksiniz ki: 
«Biz Meclisin çalışmasından yanayız, biz demokra
sinin yaşamasından yanayız.» ve buraya geleceksiniz 
gecenin saat 20'sinde «Niçin Meclis Gensoruları gö
rüşmüyor?» diye grup adına konuşacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, ben düşüncelerimi söylü
yorum açıkçası şu Grubum adına: Meclisin Yüce 
Kurulu bir karar almıştır, demiştir ki, saat 20 ile 
05.00 arası Meclisin yasama görevini yerine getirme 
saatinde bir gündem getirmiş ve kabul etmiştir. Bu 
hususta Sayın AP'li arkadaşlarımızın.. (AP sıraların
dan gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Geçen sene de siz 
söylüyordunuz. 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Telaş »etmeyin, 
cevap vereceğim müsaade ederseniz, telaşa da gerek 
yok, telaşa gerek yok değerli arkadaşlarım. 

Ben şunu isterdim: Meclisi çalıştırmayan düşün
celeri yerden yere vurmak doğru, hakkınızdır, gece
nin 20'sinden sabah 05.00'e kadar gecesini gündü
züne katan milletvekillerinin yasama çalışmalarına 
engel olmak bence size yakışmıyor gibi geliyor ba
na. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Size yakışıyor 
muydu ki? 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Yapacağınız şu 
idi: Varsa birtakım düşünceleriniz açık açık kürsü
den ortaya koyarsınız, «Şu yasanın şu hükmü yan
lıştır düzeltin» dersiniz, ikaz edersiniz, saygıyla önün
de eğilir gerekeni yapmaya çalışırdık; ama, Meclisi 
çalıştıramamayı amaçlamak, bunun arkasına sığın
mak bence bir milletvekilinin, bir partinin yapaca
ğı işler değildir; bizim düşüncemiz odur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizden öğrendik 
sizden. 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Hah, bizden öğ-
rendinizse, eğer bizim geçmişte birtakım çalışmala
rımızda eksiklik görüyorsanız, bizim birtakım çok 
daha iyi şeylerimiz var, onları öğrenmeye çalışın. 
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Değerli arkadaşlarım mesele şu: Gecesini gündü
züne katan bir Meclis şunu ispat etmek zorundadır 
(hepinizin ihtiyacı var, hepimizin ihtiyacı var): Mec
lis, çalışmayan bir bina olmaktan kurtulmalıdır. Mec
lis çalışan, görevini yapan ve demokrasiyi yaşatan bir 
müessese olduğunu şurada ispat 'etmek zorundadır. 
Ama siz bütün engellemeleri önümüze koysanız da, 
elinizden gelen her şeyi bu hususta yapsanız da, biz 
Meclisi çalıştırmaya niyetliyiz, yasama görevimizi 
yapmaya niyetliyiz. Varsa bir inancınız bu hususta 
Anayasa Mahkemesi vardır, başvurursunuz onun ve
receği karar da bizim için kutsidir. Bu nedenle ça
balar boşunadır, hep bera'ber anlaşarak şu Yüce 
Meclisi çalıştırmaya devam edelim. Grubumuzun 
görüşünün bu olduğunu belirtir, Yüce Kurulu say
gıyla selamlar, teşekkür ederim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Aleyhte Sayın Emre söz istemişlerdir, Sayın Em

re buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (îstaribul) — Muh
terem arkadaşlarım, görüşülmekte olan bu usul me
selesi, Anayasanın bir hükmünün tatbik şekliyle ilgi
lidir. Gensoruların gündeme alınıp alınmayacağı, ya
hut gündeme alınacaksa ne şekilde görüşüleceği, Ana
yasanın 89 ncu maddesi ile açık bir şekilde tespit edil
miştir. 

Anayasanın açık hükümleri ortada iken, bu hü
kümleri nasıl tatbik edeceğiz meselesini yine Anaya
sanın terimlerinden çikartmak mecburiyetindeyiz. 
89 ncu maddede Gensoru Önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı, verilişinden sonraki 3 birleşim içe
risinde görüşülür, tabiri vardır. Bu ifadedeki «Bir
leşim içerisinde» kelimlerine bilhassa dikkatleri çek
mek istiyorum. Binaenaleyh, 3 birleşim bitmeden ön
ce, 89 ncu maddedeki prosedüre göre evvela öner
ge sahibine, söz alan grup sözcülerine ve sonra ilgi
li bakana söz verilecektir. Gündeme alınıp alınma
yacağı hususu oylanacaktır. Bu ne zaman yapılmış 
olacaktır, 3 birleşim içerisinde yapılmış olacaktır. 

Şimdi diyoruz ki, Danışma Kurulumuz bir karar 
aldı; birleşimin birinci kısmında Gensoruyu görüş
me kararı şeklinde bu karar tecelli etti, saat 20.00'den 
sonra başlayan bu oturumda ise (Birleşimin ikinci 
kısmında) kanunları görüşeceğiz. Bunu neye istina
den söylüyoruz? Bir Danışma Kurulu kararı, yahut-
ta Meclis kararına istinaden söylüyoruz. Anayasanın 
kesin hükmü, Meclis kararları ile (Danışma Kuru
lundan isterse partilerin ittifakı ile geçip buraya in-

I rhiş olsun) böyle bir şekilde değiştirilemez, tatbikatı 
başka biçime sokulamaz. 

Sayın Başkan, bir noktaya daha işaret buyurdu
lar. Efendim, Anayasanın 3 birleşim içinde görüşü
lür hükmünden çıkarılması lazım gelen mana ne
dir, bu normal Birleşimlere taalluk etmek icap eder. 
Halbuki şimdi; biz yeni bir tanzim yaptık, gece 05.00'e 
kadar çalışma kararı aldık, Anayasanın bu hükmü 
bu yeni tanzimde, sonradan düzenlenen ve saat 19.00' 
un dışına taşan çalışmalara şamil olmasa gerektir 
diye bir görüş ortaya koydular ki, buna da katılma
mız mümkün değildir. 3 birleşim tabirinde normal 
veya olağanüstü veya anormal birleşim ayrımı 
mevcut değildir. Mademki bundan önceki oturumda 
'bu oturumda da Gensoruya devam edilmesi ve oy
lanması gerekir. 

Hele bu bir Gensorunun verilişinden sonra ak-
tedilen 3 ncü Birleşimden sonraki 5, 6, 7 nci Birle
şimlere, yine burada yapılan oylama ile talik edilme
si, ertelenmesi Anayasaya aykırı olur. Eğer bu ara
da birleşim hiç yapılmamış olsa, «3 Birleşim» tarifi 
ve hududu içerisine girmiş bulunsa, doğrudur. «3 
'birleşim» tabirindeki gerekler yerine gelmiştir denile
bilir; ama burada böyle bir tatbikat bahis mevzuu 
değildir. Biz yarın, Perşembe günü toplanacağız, alı
nan karara göre Cuma, cumartesi, pazar, pa
zartesi günleri toplanacağız. Binaenaleyh, Gensoru 
önergelerinin görüşülmesi 3 birleşim değil, 6, 7 nci 
birleşimlere ertelenmiş olacak. Ne ile ertelenecek? 
Meclis kararıyla. Meclisin böyle bir karar almaya 
yetkisi yoktur, Anayasanın bu hükmü değiştirilme
dikçe. 

Tefsir yoluyla, böyle ara kararları yoluyla kesin 
hükümlerin dışına çıkılamayacağı görüşünde oldu
ğumuz için Sayın Başkanın görüşü aleyhinde söz al
mış bulunuyoruz. Elbette takdir sizlerindir. 

Hürmetlerimle. (AP, MHP ve MSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 

Lehte Sayın Hayrettin Uysal, buyurunuz efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Gerçekte Meclisin çalışmalarıyla ilgili usul tar
tışmasını dün yaptık, ama bugün bir önergeyle tek
rar bir usul tartışması yapıyoruz. Bu önergenin bir 
usul tartışmasına neden olması, dün bu konuda bir 
usul tartışması yapılıp Millet Meclisinin iradesine 
bağlandığı için gereksiz. 
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Ancak, değerli muhalefet partili üye arkadaşları
mız Gensorular verdiler; bugün Meclise gelmediler, 
yoklamaya katılmadılar. Biz çoğunluğu sağladık, on
dan sonra lütfettiler geldiler. Engelleme için Genso
ruların verildiğinin birinci kanıtı. 

Gensorulardan amaç (ciddi bir müessesedir Ana
yasanın 89 ncu maddesine göre) Hükümeti düşür
mektir. Bu bir kere denenir, iki kere deninir, ister
lerse bugün görüştüğümüz Gensoruyu yarın oylaya
cağız, gene deneyeceğiz; ama on kere, yüz kere de
nenmez. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Koltuklar sağlam. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Engelle
me için verdiklerinin ikinci kanıtı budur. 

Adalet Partisinin Genel İdare Kurulu bir bildi
ri yayınladı. Bu bildiride bir görüşü Türk kamuo
yuna yansıtmaya çalışıyorlar. Eğer bu görüş gerçek
ten bir yumuşaklık, partiler arasında bir diyalogu ge
rektiriyor ise, içeriğinde bu varsa, bu Gensorularla 
sertleştirmenin amacı nedir? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Genel Sekreteri
niz Üstündağ'a söyle. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ya bun
lar doğrudur, ya bildirilerindeki yanlıştır. Bu üçün
cü bir kanıt. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu
nun usulle ne alakası var? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, İç
tüzüğün 55 nci maddesinde, Millet Meclisi 15.00'den.. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Usulle ne alakası 
var bunların. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Genel Sekreteri
nize söyle onları. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sesini kes 
de dinlemeyi öğren, alışırsın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Genel Sekreterin 
çok güzel yumuşatıyordu. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Alışırsın 
dinlemeye, sen de biraz daha tecrübe kazandıkça. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, rica ediyorum. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Uy

sal, bunun usulle ne alakası var? 
BAŞKAN — Efendim, yani her kelimede usul 

aramak mümkün değil, hatip konuşuyor, hatiplerin 
konuşmalarını da dinleyelim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İçtüzüğün 
15 nci maddesinde haftada üç gün çalışıyor Meclis, 
15.00 ile 19.00 arası. Örneğin biz ekstradan Mecli
sin çalışmasına ilişkin bir önerge vermeseydik. 

I İçtüzüğün 55 nci maddesinde saat 15.00'den 19.00'a 
kadar Meclis üç gün çalışır durumda bulundurulsa 

I idi, o zaman bu Gensoruları vermiş olsalardı bu üç 
günü tıkamak içindi, kapatmak içindi gündemi, ki, 
onun için verdiler, o zaman.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Meclis toplandı-
I ğı zaman 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bana sor
ma, varsa gelirsin burada konuşursun, sepetinde pa-

I muk varsa konuşursun. 
I Şimdi, bu üç günlük süre içerisinde Gensoruyu 

bugün saat 19.00'a kadar görüştük, yarıda kaldı. 
Yarın saat 15.00'de devam edeceğiz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Toplanırsa devam 
edeceğiz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yarın sa
at 19.00'da bitmedi yarıda kaldı, Perşembe günü gö
rüşeceğiz. Gene 19.00'da bitmedi, yarıda kaldı; söy
ler misiniz bana Cuma günü mü görüşeceksiniz, ge
ce mi görüşeceksiniz. Cumartesi mi görüşeceksiniz, 
Pazar günü jnü görüşeceksiniz, yoksa Salı günü mü 

I görüşeceksiniz? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Meclis toplandı

ğı zaman. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de

ğerli arkadaşlarım, bir konuyu ciddiyeti içerisinde 
ele almak lazım. 

i O halde Anayasanın 64 ncü maddesine gö-
I re biz çıkmış demişiz ki, bu Meclisin kanun 

yapmak, kanun koymak, kanun kaldırmak, büt-
I çe kesin hesa'bını görüşmek, bütçe yapmak ve başka 

görevleri vardır. Anayasanın 64 ncü maddesinde 
Millet Meclisinin yetki ve görevleri açık seçik orta
ya konmuştur; bu bir. 

İkincisi, Anayasanın 88 nci ve 89 ncu maddesin
de bir başka görev ortaya konmuştur. Bunlar soru, 
Genel Görüşme, Meclis Araştırması ve Gensorudur. 

Şimdi bir parti çıkacak 1 yıl süreyle, 2 yıl sürey
le, 3 yıl süreyle, 4 yıl süreyle Millet Meclisi günde
minin sunuşlardan sonraki 3, 4, 5, 6 nci bölümlerini 
Genel Görüşmelerle, Meclis Araştırmalarıyla, Gen-

I sorularla kapatacak.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin yaptığınız gi
bi. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, çok rica ediyorum, is-
I minizi söylememek için epeyce sabrettim, rica edi

yorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ve bir tek 

I kanunu bu Mecliste görüştürmeyecek, müzakeresi-
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ni sağlamayacak, sonra Anayasanın 64 ncü maddesi 
milletvekillerine yetki ve görev olarak kanun yap
ma sorumluluğunu verecek. 

Şimdi bu iddianın, buraya çıkan arkadaşlarımı
zın ortaya koyduğu iddianın, Anayasaya aykırılık 
iddialarının saat 20.00'den sonra da Gensoru görüşe
lim, sabah da Gensoru görüşelim, Pazar da Genso
ru görüşelim, Cumartesi de Gensoru görüşelim de
meye hakları var mı? 

Yok değerli arkadaşlarım. Biz Millet Meclisinin, 
İçtüzüğünün 55 nci maddesindeki üç gün çalışma 
hakkını, arkadaşlarımıza engelleme için, verdikleri 
Gensorular için engelleme olduğunu bildiğimiz hal
de sorumlulukları ve vebalı onlara ait olmak kay
dıyla veriyoruz. 

Ama milletvekilleri olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubuna mensup milletvekilleri olarak, sa-

. batılara kadar çalışarak kanun yapma hakkımızı ken-

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, 1.7. 1948 gün ve 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına 
ilişkin kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sab
rı Tığlı'nın, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu Raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) 
d) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız noktadan 
devam ediyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Sakarya Milletvekili Sayın 
Uysal ve 16 arkadaşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sa
yılı Belediye Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Kanun Teklifiyle, Kastamonu Milletvekili 
Salbri Tığlı'nın, aynı kanuna ek kanun teklifi üzerin
deki görüşmelere dün saat 20.00'de başlayan son 
oturumda başlamış ve sürdürüyofken 3 ncü madde 
üzerindeki değiştirge önergelerini okutmuştuk, işle
me geldiğimiz sırada vaktin dolması nedeniyle gö
rüşmeleri kesmiştik. Kaldığımız noktadan devam ede
ceğiz. 

ıSayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 
Bu konuda gelen bir önerge daha var, okutu

yorum: 

(1) 282 S. Sayılı Basmayazı 6 . 2 . 1979 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

dilerine Anayasayla bize verilmiş olan bu hakkımızı 
vermiyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Usul bakımından bu müzakere dün yapıldı, ka
rara bağlandı. Şimdi bunun karara bağlanması ge
rekmemektedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Anayasayı çiğne
meyin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Anayasa 
Mahkemesi var beyefendi, gidersiniz Anayasa Mah
kemesine bakalım Anayasayı kim çiğnemiş; siz mi, 
çiğnemişsiniz, biz mi çiğnemişiz ortaya çıkar. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım, değerli arka
daşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi Genel Kuru

lunun aldığı dünkü karar değişmediği sürece yaptı
ğımız uygulamada ne Anayasaya ne de içtüzüğe ay
kırı bir husus görmüyoruz. 

JLEN İŞLER 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — So
ru sorma hakkımız baki değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Onu bitirmiştik efendim, onu bitir
miştik. 3 ncü madde için o da bitti efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 3 ncü maddesine bağ

lı 16 ncı maddenin (A) ve (D) fıkralarının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 16. — A) Belediye veya mücavir alan 
sınırlarının genişletilmesi, bu sınırlar içinde imar pla
nı yapılması, (mevzii imar planları dahil) veya mev
cut imar planlarında değişiklik yapılması, (bölge 
kat rejiminin değiştirilmesi veya bölge sınırlarının ge
nişletilmesi dahil) sonucunda taşınmazların artan 
değerleri, bu faaliyetlere ilişkin kararların kesinleş
mesinde, değerlenme resmine tabidir. 

İbadethaneler, genel ve katma bütçeli idarelerle, 
özel idare ve belediyelere ait her çeşit taşınmazlar bu 
resimden müstesnadır. 

D) Değerlenme resminin oranı, belediye ve mü
cavir alan sınırlarının genişletilmesinde % 15, diğer 
değerlenmelerde % 30'dur.»ı 

Sakarya Ankara 
Hayrettin Uysal Altan Öymen 

Kayseri Gaziantep 
Mehmet Gümüşçü Celâl Doğan 

Kars / 
ismet Atalay 

IX. — GÖRÜŞ 
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BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık derecesi
ne göre ayrı ayrı okutup işlem yapacağız efendim. 

Mille); Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasayı değiştir

mek isteyen kanun teklifinin 3 ncü maddesinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Trabzon 
ibrahim Vecdi Aksakal 

* ve arkadaşları 
Gerekçe : 
5237 sayılı Yasanın 16 ncı maddesi kafi hüküm 

taşımakta olduğundan ve getirilmek istenen değişik-
îikde fevkalade adaletsiz olduğundan, hatta kıymet-
lendirici sebepler fiilen tahakkuk etmediği halde bile 
vergi isteyen bir tutumda olduğundan, sonuç olarak 
toplumdaki huzursuzluğu artırıcı yönde hükümler ih
tiva ettiğinden işbu önergenin verilmek zorunluğu 
duyulmuştur. 

BAŞKAN — Efendim dün bunları okuttuk. Bi
rinci imza sahibini söylüyoruz. Sayın Aksakal ve ar
kadaşlarının önergesidir. 

Aynı istemde bulunan bir başka Önerge var, onu 
da okutuyorum efendim. 

Sayın Dalkıran ve arkadaşlarının önergesinde de 
neticeten, «Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle meri 
16 ncı maddenin makul ölçüler içerisinde tedvin edil
diğini kabul ederek muhafazasını ve yeni teklifin red
dini arz ve teklif ederiz» diyor. 

Efendim madde reddini istediği için iki önerge 
de, bunların ikisini birden işleme koyacağım. 

Sayın Komisyon?.. Sayın Sökeli?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Bakan?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

MİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, usul 

hakkında; Komisyon sıralarında yeter sayıda üye var 
mı? 

BAŞKAN — Hemen sorayım efendim, hemen 
sorayım. 

Sayın Sökeli, Genel Kurul salonunda karar yeter 
sayısı var mı efendim, Komisyon üyelerinizin? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, yal
nız 46'ya göre olması lazım. (AP sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim. 
Yoksa yok, varsa var. Yoksa «Katılıyorum» diyeme
yecek. Almayacağım o beyanı. (AP ile CHP sırala
rından karşılıklı gürültüler). 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Manisa) — Sayın Başkan, dün 
bu konuda bir itiraz olmuştu, benim görebildiğim 
kadarıyla Genel Kurul salonunda komisyon üyesi 
olan arkadaşlarımın çoğunluğu var. Yalnız bilıyosu-
nuz burada, bütün komisyon üyesi arkadaşları bulun
durma olanağımız yok. Ben, sayayım efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, sayacağım efendim. 
Anlıyorum efendim, ben illa orada oturtmam, bu 
maddi imkân meselesi. 

Plan Komisyonu üyelerinin lütfen ayağa kalkma
larını rica ediyorum efendim? 

1, 2... (CHP ile AP sıraları arasında karşılıklı gü
rültüler). 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Nereye kaçırı
yorsunuz, niye kaçırıyorsunuz, kaçmayın, kendiniz 
istiyorsunuz, sonra da kaçıyorsunuz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sana ne, ne olu
yor sana? 

BAŞKAN — Sayın Sayın, rica ediyorum. (Gü
rültüler) Sayın Sayın. 

Arkadaşlarımdan da rica ederim. (AP ile CHP sı
raları arasında gürültüler). Efendim, rica' ediyorum. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Yeter sayı var, 
yine de onlar kaçıyorlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, efendim rica ediyorum. 
Evet; Sayın Sökeli 1, Sayın Topkaya 2, Sayın 

Tüzün 3, Sayın Balta 4, Sayın Karabörklü 5, Sayın 
Araslı 6, Sayın Köylüoğlu 7, Sayın Alpaslan 8, Sa
yın Tığh 9, Sayın Oktay 10, Sayın Dedeoğlu 11, Sa
yın Yazıcıoğlu 12,- Sayın Sökeli 13, Sayın Suiçmez 
14 üye var. 

Varmış efendim. 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Sayın Başkan... 
ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Sayın 

Başkan, orada da komisyon üyeleri var. 
BAŞKAN — Tamam efendim, karar yeter sayı

nız zaten 12 efendim. 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Sayın Başkan, bir hatırlatmada bulunacağım efen
dim. 

BAŞKAN— Buyurun efendim. 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Efendim, komisyon üyelerinin yeter sayıda, 'komis-
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yon başkanlığında burada, salonda bulunmasının 
manası vardır. Komisyon başkanı önergeye katıldı
ğı zaman... 

BAŞKAN — Danışır, danışır. 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Eğer üyelerden birisinin itirazı vaki olmazsa, üyele
rin. bu önergeye katıldığı anlaşılır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu teknik arkadaş
larımızı arkaya alırız, mümkün olduğu kadar onları 
da oturtmaya çalışırız. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
İzin verin efendim. 

Genel Kurulda Komisyon Başkanı «Yeter sayı
da salonda üye vardır, önergeye katılıyoruz»! diyor 
ve oylanıyor. Bu komisyon üyeleri bu önerge aley
hinde oy kullanıyorlar. Bu, nasıl olur efendim? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Tabii kul
lanırlar. 

BAŞKAN — E, Sayın Töker, Sayın Toker, o ko
nu, Sayın Toker o konu münakaşa götürmez efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yüce Heyetin 
onayına sunuyorum : Kabul edenler... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ek
seriyet yoktur efendim. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
AHMET. SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Kabul edilmemiştir efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, «ek

seriyet yoktur» diyoruz. (AP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Efendim, halen ayakta 4 kişiniz 
var. 

HÜSEYİN AVNt KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Sayın Başkan, biraz tarafsız hareket et. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu, rica ediyo
rum. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Sen de hep taraf tutarak hareket ediyorsun. (AP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Buraya Peygamberi oturtsanız, si
ze beğendirmek mümkün değil Sayın Kavurmacıoğ
lu. (CHP sıralarından gülüşmeler). 

Öbür önergeyi okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesidir. 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 16 ncı mad

de (A) bendinin değiştirilmesini teklif ederiz. Şöyle 
ki : 

A) Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarınca ya
pılan fiili ve toplumsal altyapı veya imar, bayındır
lık gibi faaliyetlerle düzenlemeler sonucu değeri ar
tan taşınmazların, bu çalışma ve düzenlemelerin ya
pılması artan değerleri, değerlenme resmine tabidir. 
İbadethaneler, genel ve katma bütçeli idarelerle özel 
idare ve belediyelere ait her çeşit taşınmazlar bu re
simden müstesnadır. 

Çorum 
Mehmet Irmak 

İstanbul 
Turan Kocal 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Manisa) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

IH. — YOKLAMA 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ço
ğunluk yoktur. 

BAŞKAN — Onu sayayım efendim hemen. (AP 
sıralarından «Çoğunluk yoktur Sayın Başkan» sesle
ri). 

Efendim, şimdi yoklama isterken 10 değerli ar
kadaşımız ayağa kalksınlar da ne siz sıkıntıya dü
şün, ne ben sıkıntıya düşeyim. 10 değerli arkadaşı
mızın ayağa kalkmasını amir hüküm haline getir
miş. (AP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı). 

Efendim 10 sayın arkadaşımızın isimlerini alıyo
rum : Sayın Yılmaz, Sayın Sayın, Sayın Dalkıran, 
Sayın Kabadayı, Sayın Çatalbaş, Sayın Ak, Sayın 
Aksakal, Sayın Kelleci, Sayın Timuçin Turan, Sa
yın Başoğlu. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, ismen yaptığımız yoklama 
sonurida Genel Kurul salonunda 236 sayın üyenin 
bulunduğunu saptadık. (CHP sıralarından alkışlar) 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Başkan, bir 
hususu öğrenmek istiyorum: Genel Kurulumuzun sa
lonunda var olabilmek için hudut neresidir bu salon
ca? Şu kapılar içerisinden girenler var mıdır, yok mu-

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Irmak 
ve arkadaşlarının önergesini okutmuştuk; aylamaya 
geçerken 10 sayın üye arkadaşımız yoklama iste-
mişıtıi, o işlemde kalmıştık. 

önergeyi Yüoe Heyetin onayına sunuyorum: Ka-
fbuî edenler... Kaibul etmeyenler... Önerge reddolun-
muştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesidir. 
3/16 ncı maddenin (A) bendimin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«A) Belediyeler ve yalnızca kamu hizmeti amacı 
taşıyan kamu kuruluşlarınca yapılan fiili ve toplum
sal altyapı veya imar, bayındırlık gibi faaliyetlerle 
düzenlemeler sonucu, taşınmıazlann artan değerleri, 
değerlenme resmine tabidir. İbadethaneler ve yal
nızca kamuya hizmet için kurulmuş kâr amacı ol
mayan kamu kuruluşlarının bu amaçla kullanılan ta
şınmazları 'bu resimden müstesnadır.» 

Konya İstanbul 
İhsan Kabadayı Turan Kocal 

Çorum Yozgat 
Mehmet Irmak Hüseyin Erdal 

Traibzon 
Lütfi Göktaş 

BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz efen
dim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Sayın 
Komisyon katıldılar. Önergeyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddolunmuştur. 

Öbür önergeyi okutuyorum efendim. 

dur? Kapı da durup da girmeyenlerin, millet için be
lirlenmesini Meclis Başkanımızdan rica ediyorum. Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Onur, kimin var olup olmadı
ğını zaten yoklamada tespit ettik efendim. Teşekkür 
ederim. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Baş
kan, Komisyonun katılmış olması engelleme sayıl
maz mı? 

BAŞKAN — Meclisin iradesini ıbenim ipotek al
tına almama imkân yok Sayın Turan. 

Sayın Bakanlığa 
Değiştirme önergesidir. 
3 - 1 6 ncı maddenin (B) bendinin aşağıda gös

terildiği üzere değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Madde 16. — B) Hizmetten dolayı değeri ar

tan taşınmazların Emlak Vergisi mükellefi Belediye 
Gelirleri Kanununda da mükelleftir. 

Kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bağımsız 
bölümler, bu resim yönünden bağımsız taşınmazlar 
gibidir.» 

Çorum Konya 
Mehmet Irmalk İhsan Kabadayı 

İstanbul Yozgat 
Turan Kocal Hüseyin Erdal 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMlR (Sivas — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red-
dolunmuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının önergesi: 
«Madde 16. — A) Belediye veya mücavir alan 

sınırlarının genişletilmesi, bu sınırlar içinde imar 
planı yapılması (mevzi imar planlan dahil) veya mev
cut imar planlarında değişiklik yapılması (bölge kat 
rejiminin değiştirilmesi veya bölge sınırlarının geniş
letilmesi dahil), sonucunda taşınmazların artan de
ğerleri, bu faaliyetlere ilişkin kararların kesinleş
mesinde, değerlenme resmine tabidir. 

IX. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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İbadethaneler, genel ve katma bütçeli idarelerle, 
özel idare ve belediyeler ait her çeşit taşınmazlar bu 
resitalden müstesnadır., 

D) Değerlendirme resminin oranı, belediye ve 
mücavir alam sınırlarının genişletilmesinde % 15, 
diğer değerlenmelerde % 30'dur.»ı 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyorlar mı 
efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, bu 
önerge ile 16 ncı maddenin uygulanmasına daha 
açıklık getiriliyor, daha çok açıklık getiriliyor. 

Bir değiştiriş ise, değerlenme resminin mücavir 
alan sınırları içerisinde yüzde 15, diğer değerlenme
lerde de yüzde 30 olarak önerilmekitedir. Bu deği
şiklik de uygulamadaki tereddütleri giderici nitelikte
ki açıklık nedeniyle bu önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Aynı gerekçeyle katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komis

yon önergeye katıldıklarını beyan ettiler. 
Önergeyi Yüce Heyetlin onayına sunuyorum: Ka-

ıbuî edenler... 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Sayın Başkan, komisyon üyelerinin diğerlerini 
görmek istiyoruz. Kaç kişi var lütfen sayınız. (CHP 
sıralarından «Sana ne» sesleri) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğdte) 
— Görelim kaç kişi. Sayın Komisyon üyelerini sa
yınız kaç kişi. 

BAŞKAN — Efendim, her oylamada komisyon 
üyesi rmi sayayım Sayın Kavurmacı oğlu, yapmayı
nız... Bu Mecliste, hele hele zatıâliniz epeyce eski 
bir milletvekilisiniz. 

©ir başka önerge var, okutuyorum efendim. 

Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi: 
D) İmar planı, mevzii imar planı, imar prog

ramı ve plan değişikliği sonucu getirilen değer ar
tırıcı imar haklan sonucu artan değerlerde, eski de
ğerle yeni değer arasındaki farkın % 20'sii tüm de
ğerlendirmelerde % 40 değerlendirme resmidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVELİKİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

— 154 

7 . 2 . 1979 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tereddüt var 
efendim, sayınız... 

Kabul edenler... 
Sayın Recep Özel değerli arkadaşım, Divan Üye

si?.. Gelirse daha sağlıklı olur sanıyorum. 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efen

dim. 
BAŞKAN — Divan Üyesi Sayın Recep Özel'i ri

ca ediyorum efendim. 
Diğer bir önergeyi okutuyorum: 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi: 
«16 ncı maddenin (A) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fıkradaki «sosyal altyapı» deyiminin bu fıkradan 

«sosyal» kelimesinin çıkarılmasını, 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
lunmuştur. 

Öbür örtergeyi okutuyorum efendim: 
İbrahim Vecdi Aksakal ve arkadaşlarının öner

gesi : «Kamuya yararlı derneklerin taşınmazları ile 
sadece bir dairesi, sadece bir evi (tek katlı) ve sa
dece bir ev yapmaya müsait arsası bulunanlar da de
ğerleme resminden muaftırlar. Ancak bu tür tek 
konuta tekabül edecek taşınmaz sahipleri bu taşın
mazları ahara sattıklarında mükellefiyetleri avdet 
eder ve değerleme resmini ödemeye mecbur olurlar, 

İbaresinin eklenmesi arz ve teklif olunur.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
muştur efendim. 
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Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve arkadaşla
rının önergesi : 

16. A) Bendine aşağıdaki ibarenin eklenmesi. 
«Madde 16. — A) Bankalara veya sosyal güven

lik kurumlarına borçlanılarak sahip olurdan kat mül
kiyetine tabi bağımsız bölümlerin ve bağımsız taşın
mazların, borçları sonuna kadar değerlenme resmin
den müstesnadır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, sayın Hükümet 
'bu önergeye katılmaktadır. Önergeyi onayınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
memiştir. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
oyları sayınız lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Özel'i görüderin de efendim 
daha güvenli sayalım, Sayın Külahlı. 

Bursa Milletvekili AH Elverdi ve arkadaşlarının 
önergesi : 

«3 ncü madde ve aynı yasanın 16 ncı maddesi (C) 
bendi 2 nci paragrafının aşağıdaki biçimde değiştiril
mesi: 

Bu kartonda açılmış olan itiraz ve davalar müsta
cel mevaddan sayılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN :— Bu önergeye Sayın Komisyon Sa
yın Hükümet katılıyor. Önergeyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddo-
lunmuştur. 

Trabzon Milletvekili Vecdi Aksakal ve arka
daşlarının önergesi: 

«5237 sayılı Yasayı değiştiren ve yasa teklifinin 
3 ncü maddesiyle değiştirilen 16 ncı maddenin (C) 
beıiiinin son cümlesinde bulunan «Belediyeler ve mü
kellefler» ibaresinden sonra «Kamulaştırma bedelle
rine ve kamulaştırma kararlarına karşı, Kamulaştır
ma Yasasının gösterdiği usule uygun» ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayııî Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMÎR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 

bu önergeye katılmaktadır. Önergeyi onayınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge red-
dolunmuştur. 

Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve arkadaşlarının 
önergesi: 

«3 rîsü maddenin (D) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi : 

Madde 3. — (D) bendinde yazılı % 40'ının kaldı
rılması ve % 20 oranının da % lO'a indirilmesini.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMÎR (Sivas) — Katılıyoruz 
BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon.' ve 

Sayın Hükümet katılıyor. Önergeyi onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Önerge red-
dolunmuştur. 

Trabzon Milletvekili Vecdi Aksakal ve arkadaş
larımı? önergesi: 

«3 ncü maddenin 16 ncı maddesinin (D) bendinin 
1 nci cümlesinden «İmar hakları» ibaresinin çıkarıl
ması ve yerine «Durumlar ibaresinin eklenmesi ve 
«Diğer tüm değerlenmelerde c/c 40'tır» ibaresinin 
de metinden çıkarılması.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met bu önergeye katılmaktadır. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edeıîler... Etmeyenler... Önerge 
reddolunmuştur. 

Trabzon Milletvekili Vecdi Aksakal ve arkadaş
larının önergesi: 

«3 ncü maddesiyle değiştirilen anılan yasanın 16 
ncı maddesinin (D) bendinin 1 nci cümlesinin «Deği
şikliği sonucu getirilen» ibaresinden sonra» Ve fiilen 
tatbik edilmek suretiyle» ibaresinin eklenmesi. 

155 — 



M. Meclisi B : 45 7 . 2 . 1979 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz 

BAŞKAN — Bu öriergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılıyor. Önergeyi onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge reddö
lunmuştur. 

Manisa Milletvekili Sümer Oral ve arkadaşları
nın önergesi : 

3 ncü maddenin (E) fıkrasındaki değişiklik: 
3 ncü maddenin (E) fıkrasında yer alan beş yıl

da ilavesi kaldırılarak on yılda ödenir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
bu önergeye katılmaktadırlar. Önergeyi onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge 
reddölunmuştur. 

Manisa Milletvekili Sümer Oral ve arkadaşları
nın önergesi : 

3 ncü maddemin 16 ncı maddesinin son cümle
sine «Belediyeye bağışlanırsa» ibaresinden sonraki 
'kısım metinden çıkarılarak «Mükellef değerleme res
mini ödemekten kurtulur» ibaresinin eklenmesi. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın'Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met bu önergeye katılmaktadırlar. Önergeyi onayı
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge reddölunmuştur. 

Traibzon Milletvekili Vecdi Aksakal ve arkadaş
larının önergesi : 

16 ncı maddenin sonuna, ı«Bu maddede gösterilen 
nedenlerle taşınmazları değer kazananlardan değer
leme resmi alındığı gibi, taşınmazları değer kaybeden
lere de belediye tarafından aynı nispette değer kaybı 
tazminatı ödenir.» ibaresinin eklenmesi. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katıl iyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kakılıyorlar. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge reddölunmuştur. 
Sayın Bayraktar ve arkadaşlarının bir önergesi 

var; bu önergede bent numarası veya harf olarak be
lirtilmemiş. Ayrıca değişiklik istenen kısım yasada 
yok, onun için önergeyi işleme koymuyorum. 

Maddenin açık oya sunulmasına dair 'bir önerge 
var : 

Sayın Sayın?.. Burada. 
Sayın Çatalbaş?.. Burada. 
Sayın Dalkıran?.. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Kabul ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş kabul ediyorlar. 
Sayın Kavurmacı?.. Burada. 
Sayın Angı?.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ka
bul ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt kabul ediyorlar. 
Sayın Oral?.. Burada. 
Sayın İlgün?.. Burada . 
Sayın Kelleci?.. Burada. 
Sayın Kılıç?.. Burada. 
Sayın Başol?.. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Kabul ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Danışman kabul ettiler efen
dim. 

Sayın Çimbek?.. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Kabul ediyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Topuz kabul ediyorlar. 
Sayın Gürsoy?.. Burada. 
Sayın Köylüoğlu?.. JJurada. 
Sayın Gül?.. Burada. 
Sayın Aksakal?.. Burada. 

Evet efendim, sayın 15 değerli arkadaşımızın 3 ncü 
maddenin ad okunmak suretiyle oylamaya sunulması 
istenilmektedir. Bunun biçimini Genel Kurulunuz 
kararlaştırıyor. Adı okunan üyenin, «kabul», «ret» 
demek suretiyle oylama yapılması olanağı var, bir de 
kupalar kürsüye konarak yapılma imkânı var. 
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Ad okunan üyenin, yerinden, «kabul, ret çekin-
ser»' biçiminde yapılması hususunu onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu şekilde yapılacaktır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Her madde
de açık oylama önergesi verildiğine göre, Başkanlık 
aradaki yoklama oylamalarını dikkate alsın lütfen. 

BAŞKAN — Oylarınızı alayım Sayın Sayın, başta 
zatıâliniz olmak üzere. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Maddenin 
sonunda açık oylama veriyorlar nasıl olsa, aradaki 
yoklamaları dikkate alınız lütfen efendim. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 

Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oylama ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arşadaşlarım, yaptığımız 

oylama sonucunda 246 üye oylamaya katıldı, 221 ka
bul, 24 ret, 1 çekinser oyla 3 ncü madde kabul edil
miştir efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
.Madde 4. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 19. — A) Küçük Deniz Nakil Vasıta

ları Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne

hirlerde kullanılan ve belediye içindeki liman dairesi
ne kayıtlı olan yat ve kotralardan 5 000 ila 25 000 
l;ra; her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel 
teknelerden 500 ila 5 000 lira arasında, küçük deniz 
nakil vasıtaları resmi alınır. 

B) Liman İşgal Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda boş veya 

yüklü olarak durup, denizi veyahut göl ve nehirleri 
işgal eden veyahut depo vesair surette kullanılan her 
türlü deniz nakil vasıtalarından (İstimbot, motorbot, 
mavna, salapurya, her nevi kayık, duba, balıkçı tek
neleri gibi küçük deniz nakil vasıtaları hariç) rüsum 
tonilato başına günlüğü 200 ila 1 500 kuruş arasında 
liman işgal resmi alınır. 

(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimler liman dai
resince tahsil olunarak ilgili belediyeye verilir. Bele
diyeler isterlerse bu resmi doğrudan doğruya tahsil 
etmeye yetkilidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şu anakadar Sayın 
Ersoy'un ve Sayın Aksakal'ın söz talepleri geldi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın İh
san Kabadayı, Milli Selamet Partisi Grubu adına 

Lütfi Göktaş, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Dal
kıran... 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ka
badayı buyurun.. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Milliyetçi Hareket Partisi adına mevcut 4 ncü mad
de üzerinde görüş ve mütalaalarımızı arz etmek üze
re huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Vatanımızın üç tarafı denizlerle çevrili, sahilleri
nin tülü 700 kilometreyi aşan bir ülkeyiz. Dünyada 
körfezleri ve tabii limanları bakımından en zengin 
kıyılarına sahip bulunmaktayız. Ama bunlardan hiç 
de faydalanamıyoruz. Bir zamanlar Akdeniz ve Ka
radeniz birer Türk gölüydü. Bizler, Barbaros'un ha
fidiyiz. O çağlarda azametle, şaşayla akan bir ırmak 
iken, maalesef bugün kurumuş bir nehrin yatağına 
dönmüş bulunmaktayız. 

Bugün böylece şanlı geçmişimizle kabili telif ol
mayan, hicap verici, üzüntülü bir halimiz var. Tari
hin 'kesin hükmü şudur ki, denizlere hâkim olan mil
letler dünyaya hâkim olurlar. Denizcilik nimetleri 
ve imkânları bakımından en ilerideyiz. Deniz ticare
timizi iyi ölçülerle benzeri memleketlerin ölçülerin
de kullanmasını bilirsek, avuç açmışlıktan, yoksul
luktan, fukaralıktan kurtuluruz. Yalnız bu mevzuda 
dış ticaret açığımızı kapayacak döviz sağlayabiliriz. 
Norveç, Yunanistan bizimle kıyas edilmeyecek ka
dar ç&k küçük ve sıska imkânlara sahip olduğu hal
de, deniz ticaretinden kazandığı dolar her yıl için 
milyarların üzerindedir. Türkiye'de bugün deniz ta
şımacılığı ve gemi inşaatı henüz yeni yeni gelişiyor, 
çabalamaya, yürümeye başlamıştır. Eğer bu madde
yi huzurlarınıza geldiği şekliyle çıkarırsanız, yeni ge
lişmekte olan deniz ticaretinin ve gemi inşa sanayii
nin kökünü kazıyacak, kökenine kezzap dökmüş ola
caksınız. Kezzabın ne olduğunu bilenler vardır; «caz, 
caz» kavurur gider, ele alınır yanı kalmaz. Bugün 
gerek ihracat ve ithal mallarımızın cümlesinin % 
70'ni yabancı bandıralı gemilerle taşıtmaktayken, bu 
madde böyle çıkarsa korkarım ki, bu 70, 80, 90'lara 
varır ve gemiler, yapılmış olanları dahi korkarım sö
külür hurdacıya gider. 

Bir köy, yörük tabiri vardır. Henüz gelişmekte 
olan ağacın, fidanın dalına salıncak kuramazsınız. 
Kurarsanız saıllanamazsınız, ağacı da kurutursunuz. 
Bu anlayış üzere gelişmekte olan deniz ticareti ve ge
mi inşa sanayii, bu madde olduğu gibi çıkarsa, bu 
fidanı kurutursunuz, köküne kibritsuyu ekersiniz. 
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Bu anlayış içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisi 
adına buradaki rakamları değiştirdik; hiç olmazsa 2 
liraya indirilmesine dair bir önerge verdik. İnşallah 
tasvip görür. 

Millet olarak içinde bulunduğumuz şartları, tab
loyu çizecek değilim. Ayranımız yok içmeye, tahtı-
ravanla gideriz gezmeye hikâyesi. 

Sizinle beraber olduğum taraflar var Sayın Mali
ye Vekili; evet kotralardan, yatlardan 5 - 25 bin lira 
para alıyorsunuz. Daha çok alın, daha çok alın. Bin
mesini bilen, ona para ayıran kişiler daha çok ver
sin. Borçlu milletin, fertleri ne kadar zengin olursa 
olsun, dışarı avuç açmışlıkla, yoksulluk içerisinde 
olan bir ülkenin bir zengini elbette elbette 5 - 25 bin 
değil, 50 bin lira dahi vergi versin diyecek kadar bu 
mevzuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak cesuruz. 

Motorlu, takmalı veya takmasız diyorsunuz; iç
ten, dıştan takmalı sandalı olan deniz nakil vasıta
larından 500 - 5 000 diyorsunuz. Buna da katılıyo
ruz, beraberiz. Amma bir gemiden 2 - 1 5 bin lira 
alacaksınız. 3 bin liralık bir gemiden boş, çalışıyor 
veya çalışmıyor; belediye, aşağı yukarı 15 liraya çı
kardınız mı 45 bin lira alacaktır; 10 liraya çıkarırsa
nız 30 bin lira alacaktır. Bu, armatörleri ürkütür. 
'korkutur. Gemi işletmeciliğinden vaz geçer, satar. 
atar veya söker kaldırır. Onun için biz bunun bir va
sat ölçüyle 2 lirayla sınırlanmasını, gelişineeye kadar 
kabul ettik. Ümit ederiz ki, tasvip görürse, gelişmek
te olan deniz ticaretimizi ve deniz gemi inşa sanayii
mizi korumuş oluruz. Hele bir de depo olarak kul
lanılan deniz nakil vasıtalarından 2 lira veya 15 lira 
arasında para alacaksınız. Depo edilen mal gemi sa
hibine verir mi o parayı? Bir günlüğünden alıyorsu
nuz, aylığından bile vereceğinden endişeliyiz. Bu öl
çülerle sanırım ki, birinci kısmına, maddenin (a) ben
dine yüzdeyüz iştirak ederken, (b) bendinin zararlı 
olacağını, tehlikeler tevlit edileceğini, gemi inşaat sa
nayiini ve gemi denizcilik nakliyatını öldüreceği mü
lahazası ve endişesiyle Milliyetçi Hareket Partisi 
adına vermiş olduğumuz önergeyi inşallah kabul 
edersinizde, bizleri memleket adına sevindirmiş olur
sunuz. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. Bakın çok güzel 
dinlediniz, teşekkür ederim Halk Partililere. (MHP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Lütfi 

Göktaş, buyurunuz efendim. 
MSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

I Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve arkadaş-
I larmın vermiş olduğu, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
I Kanununun 4 ncü maddesi üzerinde Milli Selamet 
I Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzur-
I larınıza çıkmış bulunmaktayım. 
I Bu maddenin 1 nci fıkrasında «Yat ve kotralar-
I dan 5 000 ila 25 000 lira, her türlü içten ve dıştan 

takma motorlu özel teknelerden 500 ila 5 000 lira 
I arasında, küçük deniz vasıtalarından resim alınır» 
I denmektedir. 
I Öncelikle şunu belirtelim ki, yat ve kotralardan 
I bu madde ile alınmak istenen vergiye bizler de işti-
I rak ediyoruz, bu lüks bir tutumdur, bu maddenin 
I bu fıkrasını biz de uygun görüyoruz. Ancak bu mad-
I dede bir eksiklik görüyoruz. Bu da; bu her halde 
I bir hata olacak «500 ila 5 000 lira alınır» diyor. Bu 
I ne zaman alınır?. Bir haftada mı, bir ayda mı, bir 
I yılda mı olduğu belli değil, her halde yılda alınır şek-
I ünde düzeltmek lazım. 

I Diğer kısımlarında ise, maddenin 2 nci fıkrasında 
I ;se, liman işgal resmi kısmına gelince; burada çok 
I büyük mahzurlar görmekteyiz. Bendenizin yaptığı 
I bir basit hesaba göre, 1 000 tonluk bir gemi için, 
I burada belirtilen vergi miktarına göre, günde 15 000 
I lira gibi bir vergi vermekle karşı karşıya kaldığını 
I tespit ettik. Bu 1 000 tonluk ki, en küçük bir gemiyi 
I hesap ettik. Halbuki 10 bin, 20 bin ton, 40 - 50 bin 
I ton gibi büyük gemilerde bu vergiler astronomik ra-
I kamlara ulaşmaktadır. 
I Ülkemiz üç tarafı denizle çevrilmiş ve deniz ni-" 
I metlerinden geniş miktarda istifade ölmektedir ve biz 
I bir 'taraftan ticari filomuzu Türkiye'mizde gemiciliği-
I mizi teşvik etmek için teşvik tedbirleri alıyoruz ve 
I büyük çapta krediler veriyoruz, hatta gümrük mua-
I fiyetleri tanıyoruz. Bunlar gemiciliğimizi teşvik et-
I mek içindir. Ancak bunun yanında, bu kadar ağır 
I vergiler koyarsak, gelişmesini istediğimiz bu deniz 
I sektörünün çok kötü durumlara düşeceğini ve geliş-
I meyeceğinden endişe etmekteyiz. 

I Gemiler limanlarda keyfi olarak durmazlar. Bun-
I lar ya yük boşaltmak için, yahut da işsiz kaldığı gün-
I lerde beklerler. Böyle mazeretlerine binaen bekleme-
I terinden bu kadar ağır vergi almayı uygun görmüyo-
I ruz. Bunun sonunda birçok mahzurlar ortaya çıkar. 
I Gemi sahipleri, öyle bir an gelir ki, gemilerini hur-
I daya çıkarır. Bu ağır vergiler yüzünden hurdaya çı-
I karır, satmak durumuyla karşı karşıya kalır, yahut 
I da başka devletlerin bayrağı altında daha kârlı bir 
I şekilde çalışmanın yolunu tutar. Bu da gemiciliğimiz 
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için, gelişmesini istediğimiz gemiciliğimiz için iyi so
nuçlar vermez. 

Bunun için bu vergi miktarını bu maddenin 2 nci 
fıkrasındaki miktarlarını daha adil ölçülere düşürmek 
lazım kanaatindeyiz. Bu vergilerin böyle ağır oldu
ğunu, ezici vergiler olduğunu beyan ettiğimiz zaman 
Halk Partisinin bazı sözcüleri buradan özellikle dün 
bize günlük politika yaptığımızı söylediler, ama ge
rektiği zaman ağır vergiler- de koymaktayız. «Biz 
günlük politika yapmıyoruz, memleket için lüzumlu 
gördüğümüz zaman gerekirse ağır vergiler de koya
biliyoruz, bu erdemli bir harekettir» fikrini burada 
çok açık bir şekilde bir sayın sözcü savunmuştur. 

Ancak bugün işbaşında bulunan bu Hükümet, 
bir yıldan beri yaptığı icraatlarda Cumhuriyet tari
hinde görülmemiş o kadar büyük hatalar yapmıştır 
ki ve görülmemiş memur kıyımı, ehliyete göre değil, 
ehliyetli insanları devlet sektöründen uzaklaştırıp, 
kendilerine yakın kimseleri işbaşına getirmiş ve gönül 
isterdi ki erdemli hareketi bu meselelerde de göster
mesini istiyorduk. Bu şekilde erdemli hareketler sö
zünü orada da görmek isterdik. 

Bunun için maddenin bu fıkrasını çok ağır bu
luyoruz. Bunun daha uygun hale getirilmesi için ve
rilen önergeleri destekleyeceğimizi beyan eder, söz
lerimi burada tamamlar, Milli Selâmet Partisi Grubu 
adına Yüce Meclisin Sayın Başkan ve üyelerine say
gılar sunarım. (MSP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Buyurun Sayın Dalkıran, Adalet Partisi Grubu 

adına. (AP sıralarından alkışlar) 
AP GRUBU ADINA MEHMET EMtN DAL

KIRAN (Bursa) — Sayın Başkan, çok muhterem 
milletvekilleri; 5237 sayılı Kanunun tadili için gelen 
daha evvel de I/126'da Meclis gündemine giren bu 
Kanunun en çok üzerinde durulması lazım gelen mad
desi budur. 

Kıymetli arkadaşlarım, Atatürk'ün bir sözüyle 
Adalet Partisi adına yaptığım konuşmaya başlamak 
istiyorum. 

Atatürk «En güzel bir coğrafi vaziyette ve üç ta
rafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti 
ve sporuyla en ileri denizci millet yetiştirmek kabi-
liyetindedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeli
yiz. Denizciliği, Türk'ün büyük milli ülküsü olarak 
düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız» demiş
tir. 

Barbaros Hayrettin Paşa da Sultan Süleyman'la 
konuştuğu zaman «Denizlere hâkim olan, cihana hâ
kim olur» demiştir. 
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General Manan bir memleketin denizciliği inkişaf 
ittirmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söylemiştir. 
Bu şartlar da şunlardır arkadaşlar. Dünya denizcilik 
tarihi için yazdığı ve 1955'te Türkçeye de tercüme edi
len kitapta şunları ifade ediyor : 

«Ülkenin coğrafi durumu, fiziki yapısı, büyük
lüğü, nüfusu, ulusal karakteri ve hükümetin karak
teri» 

Kıymetli arkadaşlar, bu son cümledeki «Hüküme
tin karakteri» denizciliğin inkişafına veyahutta geri 
kalmasına vesile olacak bütün tabiat şartları, nüfus 
ve her şey yerinde de olsa mani olur. Burada hükü
metin karakteri çok mühim bir unsurdur. Niçin ve 
neden diye soracaksınız. 

Dünyada nakliyatçılığın ı% 90'ı deniz yoluyla ya
pılıyor. Türkiye'de de bütün nakliyatımızın % 95'i 
deniz yoluyla yapılıyor. Daha evvel grup adına ko
nuşurken ifade etmiştim, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında ve ondan evvel almış olduğumuz 
hedeflerde ı«Rainer kodu.» diye bahsettiğimiz, tekno
loji bakımından denizciliği gelişmemiş, işletmeciliği 
gelişmemiş ülkelerin kendi aralarında bir anlaşma 
yapıldı. Biz de Türk Devleti olarak buna iştirak edi
yoruz. Planlama da bu konuyu ele almıştır, planla
madaki arkadaşlar bilirler. Bu, '% 40'lar, % 40'lar, 
% 20'si de üçüncü bayrak ülkelerine verilen bir ko
nuydu. Ama Türkiye'de - bizim İstanbul'da l'e 10, 
bu Meclisin seçtiği Deniz Araştırma Komisyonu va
sıtasıyla, Sayın Kayacan Paşa da Başkanımızdı - yap
tığımız tetkikatta gördük ki, Türkiye'deki deniz nak
liyatını, ithalat ve ihracatımızın ancak % 1.8'i ile ta
şıyabildiğimizi gördük. 

Şimdi, (a) bendindeki kotraya falan girmek iste
miyorum; ama servetim yok ama, servet düşmanı da 
değilim. Vergisi verilmiş, parayla alınmış malların 
pek fazla üzerinde durmamamız lazım gelir. Vergisi
ni vermiyorsa onu arayınız. Servetten vergi alınır 
ama, varlık vergisi alınmaz arkadaşlar. 

Bir davayı müdafaa ediyorsak, hakkaniyet pren
sipleri içerisinde müdafaa etmeliyiz. Ama, 1 nci mad
deye bir şey demiyorum, kotrası varmış, 25 bin ve
recekmiş, isterse 225 bin versin; ama düşman hali
ne getirmeyiniz. Bu nokta çok mühim bir unsurdur, 
çalışan insanların bir ümidi olacaktır. Servetin vergi
si hakikaten verildiyse, bu verginin karşılığında ka
lan paradan menfaati varsa kotra da alacaktır, oto
mobil de alacaktır. «Neden aldın, niçin aldın» diye sor
ma hakkı da bize aittir. Hükümet ilk olarak onu yap
malıdır. 
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Ben, esas (b) fıkrasındaki deniz işgaliye resmi üze
rinde durmak istiyorum. Bakınız, zannediyorum ki 
Halk Partisi Grubundan bazı arkadaşlar da, 2 li
rayla 15 lira rüsum tonilatosunda - bizim ilk günü 
kanunun tümü üzerinde konuşurken - yanlışlıklar ya
pıyorsunuz diye ifade ettim. Bazı dostlarımdan duy
duğum kadarıyla bir yanlışlık olduğunu kabul etmiş
ler gibi geliyor. Zaten kabul etmezlerse Türk deniz-
ciliğ indeki bütün gemilerimizin bayrakları değişir ve 
deniz nakliye vasıtalarını Devlete teslim ederler. Ama, 
eğer onu istiyorsanız, bu zihniyette iseniz, bu kadar 
büyük vergi koyalım. Bu sistem Yugoslavya'da uygu
lanmıştır. Evleri almışlardır, kiracı olmak daha iyi 
gelmiştir vergiden mütevellit. Eğer o sisteme gidil
mek isteniyorsa, ayrı bir konudur. Onu da açıkça 
söylemek lazım gelir, açıkça, biz bunu yapacağız de
mek lazım gelir. 15 lira falan, bunlar hayal edilen 
paralardır. Yani, ne geçecek elinize? Duyduğumuz 
kadarıyla 600 milyon lira diyorsunuz. Yanılıyorsunuz 
arkadaşlar. 

1977 senesinde Denizcilik Bankası 10,7 milyon 
küsur ton mal getirmiştir Türkiye'ye, acaba kaç gün
de tahliye edilmiştir. Sizin, 15 lira aldığınız zaman 
bu en az 40 - 50 milyar lira yapar. Onu aldatmayı
nız, bu grubu da aldatmasın teknokratlar. Hesabını 
yapınız, Sayın Kayacan Paşa burada, bu işi hiç kim
seyle konuşmuyorum. Denizcilik Bankası 10 765 000 
ton getirmiştir. Bunun tahmil tahliyesini ilk konuş
mamda da 500 ile 800 ton arasında olabilir demiş
tim. Bu miktar 15 lira olursa, 1 lira olursa, yani, 
hangisini seçerseniz seçiniz 1 5 - 2 0 milyar lira ya
par. Niçin «600 milyon lira» diye Bütçe Komisyo
nunda beyanatta bulunuldu? Bununla bizi aldatma
sınlar. Bu Meclisin üyeleri herhalde hakikatleri bil
dikleri zaman doğru yola gideceklerdir. Onun için di
yorum ki, Türk denizciliğinin inkişafını... 

Sayın milletvekilleri, Atatürk'ün bir sözüyle baş
ladığım konuşmamı yine Atatürk'ün sözüyle bitir
mek istiyorum müsaade buyurursanız. Mutlak ve 
mutlak bu saattan sonra meseleyi, hemen bir taraf
tan girip bir taraftan çıkar şekilde konuşmayalım. 
Samimiyetle, şu memlekete, şu millete hizmet etmek 
için gelmiş insanlarsınız; hepinizin benim gibi dü
şündüğünden asla şüphem yok; ama meseleyi orta
ya vaz ediyoruz, sizlerle münferiden konuştuğum za
man, hepiniz benden debiyisiniz. Bakıyorum, müşte-
milen bir araya toplanıyorsunuz, hakikatleri redde
debiliyorsunuz. Türkiye'nin meselelerini böyle halle
denleyiz. Teker teker konuştuğumuz zamanki mese

leleri, umumi yerlerde konuştuğumuz zaman hallet
mek mecburiyetindeyiz. Bizim aklımız var arkadaş
lar, hepimiz akıllıyız, sizler de akıllısınız, bizler de 
akıllıyız; bu meseleye biraz da akıl gözüyle bakalım. 
Bu akıl gözüyle baktığımız zaman, göreceğiz ki, Türk 
denizciliği imha edilecek. 

Bunun içinde bazı konularda noksanlıklar var; tak
rirler verdim. Neye indireceksiniz, bilmiyorum; sizin 
gücünüz var, hükümet ve komisyon «iştirak ediyo
rum» diyor, ondan sonra, siz reddediyorsunuz; bir 
taktiktir, ona da tabii ki, hürmet ederim; ama ortada 
bir mesele daha var. 

Arkadaşlar, donatım için gemi gelir, bir arıza 
olur, bir fırtına olur, mecburi hallerde girer, yaban
cı ülkelerin limanlarına dahi girme hakkına sahiptir
ler. Bunlar mücbir sebepler içerisinde bazı meseleler 
olur, girdikleri zaman bunlardan belediyeler 5 kuruş, 
10 kuruş, ne alacaksa almamalıdırlar, hakkı yoktur. 
Mecburen bir yere iltica edersiniz, düşersiniz bir de
nizde, bir kaptan sizi kurtarır, karşılığında para mı 
isteyecektir? Sizin denizinize girmiş, «liman» demiş
siniz, tamire girmiştir, lstinye koyuna girmiştir. 

İkinci nokta, sarahat yoktur; gerçi, İstanbul'daki 
limanlarda, Boğazdan içeriye giren limanlarda Türk 
Donanmasına ait gemilerden neler alınacağına dair 
tarife vardır; ama, donanmaya ait hükümler yoktur. 
Yarın çatışmalara vesile olursunuz. Türk Donanma
sına ait gemilerin bu vergiden muaf olduğunu, do
nanmaya ait olanların muaf olduğunun mutlaka kay
da geçmesi lazım; bir takrir verdim. Belediyelerde 
bu çatışma olur. Gelir; ama, onu da istismar etme
mek lazım gelir. Deniz Kuvvetlerinin talimatları var
dır. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanız var. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Hayhay efendim. 

O bir dakikayı daha faydalı hale getirmek istiyo
rum. 

Kıymetli arkadaşlarım, takrirler verdik. Bu tak
rirlerin içerisinde akıl ve mantığınıza uygun olaalar 
varsa, lütfedin, kabul ediniz. Bahsettiğim konular has
sas konulardır. Türk denizciliğini inkişaf ettirmek is
tiyorsak, ki istiyoruz, 10/1 sayılı Orhan Çaneri ve ar
kadaşlarının verdiği araştırma takriri için Meclis bir 
komisyon-meydana getirdi, bitti. Büyük dertleri var, 
daha evvel saydım, denizcilerden 38 tane vergi alı
nıyor, bunun içerisine Gelir Vergisi da dahil. Bunun 
üzerine fazla yük yüklemeyiniz; bu miktarı düşürü-
nüz, 10 kuruş yapınız, boş olanları da % 50 tenzi-
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lata tabi tutunuz veyahut da rüsum ton değil, ha
mile tonu üzerinden getiriniz. 500 ton yükle Gemlik 
Limanına gelmiş bir gemi 15 000, ton ise, 15 000 ton
dan navlun ücreti alacaksınız; halbuki, 500 ton var, 
maliyete büyük tesirleri olur. Bu kanun kapkaç gibi 
gitmemelidir. Türk ekonomisine büyük tesirleri ola
caktır. Devlet mallarının da, üretimin de, tüketimin 
de pahalılanmasına sebep olacaktır. 

Hepinize Grubum ve şahsım adına saygılarımı 
sunuyor, millet ve memleket için hayırlı olmasını te
menni ediyorum. (AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Kişisel olarak Sayın Ersoy?.. Yok. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkanım, Ko
misyon adına bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Elbette efendim, hakkınız var. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Efendim, bazı arka
daşlarımızın küçük deniz nakil vasıtaları resminin 
aylık, günlük, haftalık veya yıllık olup olmayacağı 
konusunda tereddütleri oldu. Bu maddenin uygulan
masında hiçbir suretle yıllık dışında bir resim söz 
konusu değildir. Kaldı ki, hemen arkasında devam 
eden, liman işgal resminde, bunun günlük olarak 
alınacağı yazılıdır. Onda günlük olarak alınacağı ya
zılı olduğu, diğer resimde de böyle bir deyim olma
dığı ve eski uygulamalara göre de, zaten kendi bün
yesinde mevcut olan açıklığa göre, küçük deniz nakil 
vasıtaları resminin yıllık olarak alınacağı konusu, bir 
açıklığa kavuşsun istedim. 

O bakımdan söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım,, gruplar adına yapılan ko

nuşmalar sonuçlanmıştır. Sayın Ersoy?.. Yok. 
Sayın Aksakal?.. Yok. Sayın Özer Yılmaz, bu

yurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, getirilmiş olan bu kanun teklifi, 
her şeyden evel şunu ifade edeyim ki, Cumhuriyet 
Halk Partisinin mezarı olacaktır ve bu çıkan ka
nunu bir mezar taşı olarak görmenin üzüntüsü için
deyiz. Çünkü biz, siyasi partileri Anayasanın vazge
çilmez unsurları olarak kabul ediyoruz. 

Bu madde hakkında görüşüme geçmeden Sayın 
Başkanın engin müsamahasına sığınarak genel bir 
ifadede bulunduğumdan dolayı Heyeti Celilenizden 
de özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ecevit'in Amerika 
dönüşünde hasbelkader boğazda bulunuyordum. Bü
yük bir karşılama yapıldı. Balıkçı motorlarına dol
muş insanların sevincini sevgi ile karşıladım; bu, iç
ten gelen bir sevgiydi. Balıkçı motoruna binmiş, sev
diği insanı coşkun bir şekilde selamlıyordu. Fakat 
beni düşündüren, o tarihlerde en ufağı bir milyonun 
üzerinde olan kotra ve yatlardaki arkadaşların kor
na çalmak, düdük öttürmek suretiyle Sayın Ecevit'i 
selamlamalarını üzüntüyle karşıladım. Onlar, kuru
lan ekonomik düzenin ve dinamik bir ekonominin sa
yesinde elde etmiş oldukları bu motorla Sayın Ece
vit'i selamlıyordu. Oylarını Cumhuriyet Halk Parti
sine verdiler. Biz Adalet Partisi olarak millete küsme-
meyi öğrendik; küsmek aklımızdan geçmez. Fakat en 
mühim düşünce, Sayın Hayrettin Uysal bu yat ve 
kotralara 5 ıbin ila 25 bin lira arasında ve yazın plaj
larda fiyaka yapan zengin çocuklarının motorlarına 
500 ila 5 bin lira arasında vergi getirdiğini hayretle 
karşılıyorum. 

Biz bu verginin tümüne, dar gelirli vatandaşa bir 
külfet yüklediği için, elinde kalan son parayı da al
ma gayreti içinde olduğunuzdan dolayı karşıyız. Ama 
Cumhuriyet Halk Partisi ile bu maddede birleşmeye 
hazırız. Getireceğimiz teklif, 5 bin ila 25 bin lira ara
sında olan bu motorların, yatların 100 bin liraya çı
karılmasına Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da 
oy versinler. 3 milyonluk, 5 milyonluk yat almasını 
bilen adam senede 100 bin lira da versin. Ondan son
ra isterse, kim gelirse gelsin - Ters anlaşılmasın, bir 
benzetiş yaptığımdan dolayı Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarım alınmasın - isterse Brejnev geldiği 
vakit düdüğünü çalsın, karşılasın; o zaman kendile
rine söyleyecek bir şeyimiz kalmaz. Ama, parayı bi
zim sayemizde kazanacaksın, düdüğü başkasına öt
türeceksin, buna karşıyız arkadaşlar. (AP, MHP ve 
MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süre bitiyor efendim. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Bu bakımdan, getireceğimiz bu teklife Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlar, eğer halktan yana iseniz, 
eğer soygun düzeni diyorsanız, ki bu düzenin tem
silcisi bu adamlardır, gelin 100 bin liralık teklife bir
likte el kaldıralım. Bundan çekinmeyin. 

Sayın Başkan, bu «B» maddesinde müsaade eder
seniz 1 dakikanın içine sığdırmaya çalışacağım bir 
husus var : Liman işgal resmi. 
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Muhterem arkadaşlar, bu yeni yeni kıpırdamaya 
başlayan denizciliğimizi öldürücü bir maddedir, fa
kat anlıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi sayı üs
tünlüğüne dayanarak bu fıkrayı da geçirecektir. Di
yorsunuz ki, niçin şarka hizmet götürülmüyor? Niçin 
garp - şark ayrımı yapılıyor? Bu limanı yapan Dev
lettir. Bu liman eğer İstanbul'da yapıldıysa İstanbul 
Belediyesinin bunun tamamından nemalanması ka
naatimizce eşitlik prensibine aykırıdır. Belediyenin 
beş kuruşu mu var bunun içinde? Yok. Devlet yap
mış, peki bundan alacağınız rüsumdan o zaman di
ğer belediyelere de İller Bankasında olduğu gibi, his
sesi verilsin. Bu, Devletin yaptırdığı limana gelecek, 
İstanbul Belediyesi, İzmir Belediyesi, Mersin Beledi
yesi, Giresun Belediyesi alacak, buna mukabil şark
ta bugün yolu olmayan, kar yağdığı için kapanmış 
olan belediyemiz hissesini almayacak. Madem ki halk
tan yanaşınız bu hususta vereceğimiz teklife de olum
lu oy kullanacağınızı ümit eder, Cumhuriyet Halk 
Partili ve diğer, kendi içinde bulunmakla iftihar et
tiğim arkadaşlarımı ve diğer partileri saygı ve sev
giyle selamlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakana sorularımız var. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
4 ncü çerçeve maddede tanzim edilen 19 ncu mad

denin 1 nci fıkrasından dolayı bu fıkrayı tanzim eden 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yat ve kotralar mut
lu azınlığın Türkiye'de fakir fukaranın tamahını, on
ların ıstırabını hiçe saymanın, keyfe mayeşa zevkü-
sefa sürmenin âdeta sembolleri gibidir. Bundan dola
yı yat ve kotralara getirilen bu vergi isabetli olmuş
tur. Bundan dolayı şahsım adına teşekkürlerimi ifa
de ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başkanve-
kili Sayın Sökeli'nin... (Milletvekillerinin kendi ara
larında yüksek sesle konuşmaları) Sayın Başkanım, 
sükûneti lütfen temin eder misiniz? (Başkanın tok
mağı vurması) 

Sayın Komisyon Başkanvekili Sökeli'nin, «madde 
son derece açıktır, yıl itibariyle alınacaktır» sözü ba
na göre isabetli değildir. Maddeye «yıl» kelimesinin 
eklenmesi lazımdır. Kaldı ki 2 nci bentte günlük kar
şılık olarak para konulması, 1 nci fıkraya da bir za
man konulmasını gerektirmektedir. Onun için ısrar

la ifade ediyorum, «yılda» kelimesinin konması la
zımdır. Ancak değerli arkadaşlarım, yat ve kotralar 
şahıs mülkiyetinde olan ve tenezzüh maksadıyla kul
lanılan yat ve kotralarla Devlete ait yat ve kotraları 
ayırmak lazımdır. Devleti kendi kotrasıyla ilgili ola
rak, belediye rüsumu ödeyeceğim diye ilgililerini be
lediye kapılarında meşgul etmek yanlıştır. Onun için 
Devlete ve Devlet kuruluşlarına ait yat ve kotralar 
istisna edilmelidir. Ayrıca, ticari maksatla (turistleri 
taşıma dahil) kullanılanları da tefrik etmek, vergisi
ni, şahsi mutlu azınlığın keyfi için kullanılan kotra 
ve yatlara nazaran, o rızkı için kotra çalıştıranları 
düşünmek lazımdır. 

Diğer, (b) bendindeki 200 kuruş ile 1 500 kuruş 
rakamı son derece yanlıştır. Türkiye'de bugün öde
diğimiz navlun, döviz olarak çok büyük bir rakama 
baliğ olmaktadır. Onun için Türk gemiciliğini, Türk 
denizciliğini teşvik etmek lazımdır. Bu teşvikin kısa 
bir süre önce Parlamentoda görüşüldüğünü hatırlar
sanız değerli arkadaşlarım, o raporun tasvip gördü
ğünü lütfen hatırlayınız ve o rapor istikametinde bu 
(b) bendini de tanzim etmek lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 000 tonilatoluk bir ge
miden 15 000 lira; 10 000 tonilatoluk bir gemiden 
150 000 lira liman işgal resmi almak durumları var
dır. 

Ayrıca, maddede tanzim edilmemiş hususlar var
dır. Grev durumunda geminin boşaltılamaması, li
mandaki boşaltma araçlarının çalışmaması; fırtına 
veya sair kusur izafe edilmeyen durumlarda da bu 
liman işgal resminin alınması haksızlık olur ve Türk 
denizciliğini teşvik edelim derken, daha evvel bunun 
önemine hep bera'ber katılırken, bu maddeyle kötü
lük yapmış oluruz. Onun için değerli arkadaşlarım, 
liman işgal resmini içeren (b) bendindeki maddeyi ye
niden tanzim etmekte zaruret görüyoruz. Ve bu Tür
kiye'de armatörleri memnun etmek için değil, Türk 
denizciliğini korumak ve Devletin ödediği navlun 
ücretlerinin döviz olarak yabancılara gitmesini ön
lemek içindir. 

Bu bakımdan, bu maddeyi önemle tebarüz ettiri
yorum, önemle işaret ediyorum; dikkate almak la
zımdır, düzenlemek lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nakil vasıtaalrından 
istimbot, motorbot, mavna, salapurya, kayık, duba, 
balıkçı tekneleri gibi küçük deniz nakil vasıtaları ha
riç, diyerek, sanki limanda bunların limanın rıhtım 
kısmında, limanın tahliye ve tahmil kısmında bunla
rın limanı işgal ettiği gibi bir mana çıkararak mad-
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de tanzim edilmiştir. Bunlar için, esasen bu arada 
ifade edelim ki, Ulaştırma Bakanlığı bu küçük deniz 
vasıtaları için küçük sığınaklar, deniz sığmakları yap
malıdır. 

BAŞKAN — Sayın Battal, süreniz bitti efendim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Liman işgal resmi mevzuunda bunları, sanki bu 

küçük esnaf durumundaki bunların işleticilerini göze 
gelecek ağırlıkta gibi mütalaa etmemek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, arz ettiğim mütalaaların de
ğerlendirilmesini rica ediyorum. Bu hususta verilmiş 
önergelerimizin, dikkatle ele alınmasını ve maddenin 
bu hususlarla yeniden tanzim edilmesini temenni edi
yorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Değerli arkadaşlarım, maddeye ilişkin önergeler 

var. (AP sıralarından «'Sorular var» sesleri) 
Sorular varsa alırız efendim. «Var» denildi de 

biz «hayır» demedik. 
Soru soracak arkadaşlarımı tespit ediyorum... 
Soru soracak sayın arkadaşlarımın isimlerini bir 

daha okuyorum efendim : Sayın Kavurmacıoğlu, 
Sayın Gül, Sayın Kılıç, Sayın Çatalbaş, Sayın Ak, 
Sayın Turan, Sayın Çetin, Sayın Dağdaş, Sayın Ko
cal, Sayın Altunay, Sayın Çakmakçı, Sayın Kemal 
Doğan, Sayın İlgün, Sayın Hun, Sayın Erdal, Sayın 
Sayın, Sayın Danışman. 

Başka var mı efendim?.. Herhalde yok. Başka 
var mı efendim?.. Yok. 

Soru sorma için isim tespit etme işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, soruların İçtüzüğe uygun 

olmasını rica ediyorum; İçtüzük dışında soru sormam 
ve İçtüzüğe uygun olmayan biçimde soruyu sordurt-
mam. 

Sayın Kavurmacıoğlu, buyurun efendim; kısa, 
gerekçesiz. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Sayın Başkan, Sayın Bakandan iki sualim var. 
Müsaade ederseniz suallerimi okuyacağım, ondan 
sonra cevabını istirham edeceğim. 

Birinci sualim : 1 . 7. 1948 gün ve 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifinin Plan Komisyonunca kabul 
edilen metni 4 ncü maddesinde «aym Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» deniliyor. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu, hiçbir şey 
yapmayalım. Birbirimize karşı saygımız var sanıyo
rum. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Elbette, her zaman. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen İçtüzüğe uy
gun olarak sorularınızı sorun. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Biliyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz ama, yani Kanunun 
başlığını yukarıdan aşağıya okumaya gerek yok Sa
ym Kavurmacıoğlu, rica ediyorum; yani Millet Mec-
lisindeyiz ve her işi ciddi tuttuğunuzu biliyorum ben. 
Buyurunuz, rica ederim, buyurun efendim. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— «Madde 19. A) Küçük deniz nakil vasıtaları 

resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne

hirlerde kullanılan veya belediye içindeki liman dai
resine kayıtlı olan yat, kotra ve her türlü içten ve 
dıştan takma motorlu özel teknelerde 250 ila 5 000 li
ra arasında... 

BAŞKAN — Soru sorun Sayın Kavurmacıoğlu. 
HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 

— Soru soruyorum. 
BAŞKAN — Soru sorun lütfen. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— ... arasında küçük deniz nakil vasıtaları resmi 
alınır j»f 

Şimdi soruyorum : 
a) Belediye sınırları dışındaki çaylarda kullanı

lan ve belediye içindeki liman dairesine kayıtlı olma
yan yat, kotra ve her türlü içten ve dıştan takma mo
torlu özel teknelerden de 250 ila 5 000 lira arasında 
küçük deniz nakil vasıtaları resmi alınacak mıdır? 

b) Yukarıdaki sualimin muhtevasına giren özel 
tekne sahibi, geçimini balıkçılıktan temin ediyor ise 
de, vergi kapsamı içinde kalacak mıdır? 

BAŞKAN — İkinci suali de alalım Sayın Kavur
macıoğlu. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Belediye sınırları içindeki derelerde kullanılan ve 
belediye içindeki liman dairesine kayıtlı olan yat, 
kotra ve her türlü içten ve dıştan takma motorlu özel 
teknelerden de 250 ila 5 000 lira arasında küçük de
niz nakil vasıtaları resmi alınacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavurmacı
oğlu. 

Sayın Gül. 
ABDULMUTTALİP GÜL (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, aynı soru olmakla beraber, yukarıdaki 
sualin muhtevasına giren özel tekne sahibi geçimini 
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balıkçılıktan temin ediyor ise de, vergi kapsamı için
de kalacak mıdır? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu 'Kayseri Üyesi) — Anlaşılmıyor Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Balıkçılıktan temin ediyorsa geçimi
ni, diyor Sayın Gül, vergi kapsamı içine girecek mi 
tekne? 

Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Sayın Kılıç, buyurun efendim. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, 

4 ncü maddenin 1 nci fıkrasında, derelerden, göller
den vergi alınacağını getiriyor. Burada ı«göl ve nehir» 
tabiri vardır. Ancak, göl ve nehir tabirini her zaman 
aynı muhtevada kullanmamız mümkün değildir. Özel
likle Bafra'da, Çarşamba'da, Seyhan, Ceyhan'da dal
yanlar vardır. Dalyanlar çok kere ekonomik ünite
lerce ve mültezimleri tarafından işletilir. Pekâlâ, 
dalyanlarda da bahse konu olan vasıtalar olabilir ve 
kullanılabilir; ama göl derseniz, göl deyin, denizle 
irtibatı vardır; nehir derseniz akıntısı yoktur, nehir 
değildir. 

O itibarla, göl ve nehir tabirleri dalyanı içine ala
cak mıdır, almayacak mıdır? Sayın Bakandan sualim 
budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çatalbaş... 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakandan cevaplandırılmasını iste
diğim sorumu takdim ediyorum; saygılarımı sunarım. 

Bahse konu 4 ncü maddenin getirilen metninde, 
vergi sistemi içinde dilimler 250 lira ile 5 000 lira 
arasında küçük deniz nakil vasıtaları resmi alınır de
nilmektedir. Çünkü, maddenin değişiklikle gelen bö
lümünde 250 lira ile 5 000 lira arasında küçük deniz 
nakil vasıtaları resmi alınacaktır diye beyan vardır. 

Şimdi bu konuda bu kadar büyük açıklık varken, 
dilimleri ve vergi eşitliği nasıl sağlanacaktır? Sayın 
Bakandan soruyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Sayın Ak?.. 
ALÎ AK (İçel) — Sayın Başkan, 1 Temmuz 1948 

gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda de
ğişiklik... 

BAŞKAN — Efendim, cevap istiyorsanız Sayın 
Bakan da duysun isteriz. 

NİHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Bakan not 
bile almıyor. 
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BAvŞKAN — Dinlemiyor mu efendim?.. 
NİHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Dinlemiyor. 
BAŞKAN — Dinler, dinler, Sayın Bakan dinli

yorlar efendim, rica ederim. 
Buyurun efendim. 
ALİ AK (İçel) — 1 Temmuz 1948 gün ve 5237 sa

yılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl
masına ilişkin Kanun Teklifinin Plan Komisyonun
ca kabul edilen metni, 4 ncü maddesi, «aynı Kanu
nun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir» diyor. Madde aynen şöyle ifade ediliyor : 

«Madde 19. — A) Küçük Deniz Vasıtaları Res
mi : .... 

BAŞKAN — Sayın Ak, bu madde var, rica edi
yorum, rica ediyorum, çok rica ediyorum... 

ALİ AK (İçel) — Sualimi sorayım öyle. 
BAŞKAN —• Madde metni var efendim, metnin 

numarasını söylersiniz soruyu sorarsınız. Rica edi
yorum, yani illa zorlayarak bir yere varmak mümkün 
değildir; rica ediyorum, soru sorun Sayın Ak. 

ALİ AK (İçel) — Sualimin anlaşılması için oku
mam lazım. 

Soruyorum efendim : 
«Madde 19, — A) Küçük Deniz Vasıtaları Res

mi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne

hirlerde kullanılan ve belediye içindeki liman daire
sine kayıtlı olan yat, kotra ve her türlü içten ve dış
tan takma motorlu özel teknelerden 250 ila 5 000 
lira arasında küçük deniz nakil vasıtaları resmi alı
nır» deniyor. 

Şimdi soruyorum : Belediye sınırları içindeki ne
hir yataklarında, derelerde kullanılan ve belediye için
deki liman dairesine kayıtlı olan yat, kotra ve her 
türlü özel teknelerden de 250 ila 5 000 lira arasında 
küçük deniz nakil vasıtaları resmi alınacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Turan, buyurun efendim. 
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan cevaplandırılmasını istediğim 
' soru adedi iki. 

Birincisi : Belediye sınırları içindeki sulama ka
nallarında kullanılan ve belediye içindeki liman dai
resine kayıtlı olmayan yat, kotra ve her türlü içten 
ve dıştan takma motorlu özel teknelerden de 250 ila 
5 000 lira arasında küçük deniz nakil vasıtaları resmi 
alınacak mıdır? 

İkinci sorum : Belediye sınırları içindeki parklar
da kullanılan, havuzlar içinde çalışan ve belediye 
içindeki liman dairesine kayıtlı olmayan yat, kotra 
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ve her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel 
teknelerden de 250 lira ile 5 000 lira arasında küçük 
deniz nakil vasıtaları resmi alınacak mıdır? Mesela, 
Ankara'daki Gençlik Parkındakilerden. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, ben 

şunları öğrenmek istiyorum. Hükümetin, Karma Büt
çe Komisyonunun önüne gelinceye kadar böyle bir 
4 ncü madde üzerinde düşündüğü bir programı var 
mı idi? Sorumun birisi bu. 

İkincisi .• Yekûnu milyarları aşan böyle bir vergi
de madem böyle bir şey vardı da, neden Hükümet 
olarak bir tasarı getirmedi de, bir milletvekilinin ge
tirdiği teklif ile karşı karşıya kaldılar? 

Vergi her halde milletvekillerinin teklifiyle te
kevvün eden bir müessese değildir, ilk defa görüyo
rum. Kanun teklifi her milletvekilinin hakkıdır ama, 
yekûnu milyarları aşan bir vergi kanunu getirildiği 
zaman, Hükümetin bir hazırlığı varsa ve getirmediği 
zaman bir art niyet mi taşıyor, yoksa korkuyor mu 
kendi grubundan? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Kocal. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, so

rularımın içinde benden önce sorulmuş sorular varsa 
duymadığım için özür dilerim. 

BAŞKAN — Samimiyetinize inanıyorum efendim, 
buyurunuz. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sorularımın bir 
tanesi şudur : Belediye sınırları dışındaki limanlardan 
herhangi bir harç alınmayacağına göre, bilhassa kü
çük kasaiba civarında bulunan belediye hudutları 
dahilindeki limanlardan getirilen deniz nakil vasıta
larının belediye hudutları dışındaki mahalle intikali 
halinde acaba ne düşünülmektedir? 

Liman, göl ve nehirler tabirleri vardır teklifte. Li
man, göl ve akarsularda işleyen deniz nakil vasıtala
rından ücret alınması düşünülmekte midir? 

Yine Yasa Tasarısında, «Limanlardaki depolar 
vesaire» deniyor. «Depo» tamam, fakat bu «vesaire» 
deki kasıt nedir, han mı hamam mı, apartman mı? 
Açıklık getirilsin; «vesaire» nedir? 

Limanlarımıza hamulesini boşaltmak için gelen 
deniz vasıtalarının en fazla o limanda kaç gün bekle
dikleri tabirinde de bilgi istirham ediyorum. 

Diğer 'bir sorum : Kendi arzularına uymayan şart
larla bir deniz vasıtası bir limanda genel şartlar için

de bir limanda başka gemiler de vardır; bunlar yü
zünden bu bekleyiş 5 gün 10 gün sürebilir. Bunlar
dan da bir harç alınacak mıdır? Yani kendi elinde ol
mayan beklemelerden. 

Ayrıca bir sorum : 4 ncü maddenin (B) bendinde 
2 lira ile 15 lira arasında tonilato ücreti alınır deni
liyor. Bu 2 lira ile 15 lira arasındaki sınırlamayı han
gi makam yapacaktır? 

Limanlarda hamulesini boşaltmakta olan veya 
boşaltmak için gelen deniz vasıtaları en fazla kaç 
gün beklemektedir? 

Liman işgal resmindeki- 2 bin ila 15 bin liralık 
oran takdirini kim yapacak? 

Liman veya bu harçların alınması gereken yer
lerde karaya oturan bir gemi harca tabi midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Altunay, buyurun efendim. 

ETEM NACİ ALTUNAY (Amasya) — Üzerin
de görüşmekte olduğumuz maddede göl ve nehirler
de veya suni göller, yani teknikte ve coğrafyada ge
çen şekliyle olan hususlar teknik terimlere uygun 
mudur? Mesela baraj gölleri gibi, göletler gibi yer
lerde, limanlardaki deniz vasıtalarından vergi alına
cak mı? 

2. Gene aynı maddede, limanlara kayıtlı olan 
her türlü tekneden vergi alınacak mı?, bu limanlara 
kayıtlı olmayan ve binlerce deniz ve nehir vasıtaları 
var, bunlar vergiden muaf mı olacak, yoksa vergi 
alınacak mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğan, buyurun. 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan 

2 sualim var. 
Maddenin sonu şöyledir: «A ve B fıkralarında 

yazılı resimler liman dariesince tahsil olunarak ilgili 
belediyeye verilir.», 

Bir liman dairesine bağlı birden fazla belediye 
var ise, ki mümkündür, ki kesindir, o zaman tahsil 
olunan bu vergi hangi belediyeye yatacaktır? 

2. Liman dairesine kayıtlı yat ve kontralardan 
tahsil olunan vergiler belediye hudutları dışında bir 
yerde ise, bunlardan tahsil olunan vergiler nereye 
yatacak? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ilgün, buyurun efendim. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 19 ncu mad
desinde «Ve belediye sınırları içindeki limanlardan, 
göl ve nehirlerde kullanılan ve belediye içindeki li-
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man dairesine kayıtlı olan her cins yat ve kontra
lar» diyor. 

Şimdi, her belediye sınırları içinde liman dairesi 
yoktur, fakat nehir ve göl işletmesi vardır. Bu tak
dirde, belediye sınırları içinde bu vergiyi alabilmek 
için liman dairesi tesis edilecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hun, buyurun. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
Sakarya Miletvekili Sayın Hayrettin Uysal tarafın
dan teklif edilen ve halen görüşülmekte olan kanun 
teklifinin 4 ncü maddesinde yer alan Belediye Ge
lirleri Kanununda, «Belediye sınırları içindeki liman
larda, göl ve nehirlerde bulunan ve belediye sınırları 
içindeki liman dairesine kayıtlı olan yat ve kontra
lardan 5 000 - 25 000 lira arasında ve içten takma 
motorlarla dıştan takma motorlardan 500 - 5 000 lira 
resim alınır» diyor. 

Liman işgal resmi belediye sınırları içindeki li
manlarda boş veya yüklü olarak deniz, göl ve nehir
leri işgal eden her türlü deniz vasıtalarından istim
bot, salapurya gibi... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, yani bir Millet Meclisin
de bulunuyoruz; burası Parlamento. Burada oturma
nın, konuşmanın, soru sormanın, hepsinin bir adabı 
olduğunu tüm arkadaşlarımın sanıyorum ki idrak et
meleri lazım. 

Buyurun efendim; evet... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, bil

miyorum sualimde.... 
BAŞKAN — Size bir şey dediğim yok, siz gayet 

iyisiniz. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Şimdi bendeniz, 

şu parantez içinde ifade edilenlerden «istimbot»'u 
bilmiyorum. 

BAŞKAN — Anlayamadınız. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Özür dilerim. 
BAŞKAN — Rica ederim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — «Motorlu botu» 
bilmiyorum, bir de bu «salapurya»fyı bilmiyorum. 
Yarın Türk Dil Kurumu... 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sayın Başkan, kasıtlı 
olarak soruyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, burada kamuoyu karşı
sında yapıyoruz her şeyi. Rica ediyorum. (Gürül
tüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ne demek kasıtlı 
soruyorum? Sen biliyor musun salapuryayı? 

BAŞKAN — Rica ediyorum. (Gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, ya-
•rın Türk Dil Kurumu bu tabirleri değiştirirse, vergi 
tahsil edecekler acaba bir çelişkiye düşerler mi? 

İkincisi: Özellikle Sakarya Vilayeti hudutları için
de Sapanca Gölü vardır. Sapanca'nın bir hududu 
Sapanca belediye hudutlarıyla, bir hududu Arifiye 
belediye hudutlarıyla çevrilidir. Bu gölde bulunan 
deniz vasıtalarının tahakkuk edecek vergileri hangi 
belediyelere ait olacaktır? Tarh ve tahsilatını hangi 
il yapacaktır? Bu sorularımın cevaplandırılmasını 
arz ve istirham ediyorum. Saygılarımla. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erdal buyurun efendim. 
HÜSEYİN EDRAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 

aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasını arz ederim. 

.Yat ve kotralarla küçük deniz nakil vasıtaların
dan rüsum alınacak mıdır? Beklenmeyen durumlar
da limandaki yüklü gemilerden işgal vergisi alınacak 
mıdır? Liman tesislerinin dışında liman veya rıhtımı 
işgal etmeyen, liman açığında bulunan gemilerden 
bu maddeye göre işgal resmi alınacak mıdır? Liman 
dairesi ile belediye yetkilileri arasında bir ihtilaf doğ
duğu zaman bunu halledecek bir tedbir mevcut mu
dur? Hem belediye ve hem de liman idaresi bu ver
giyi tahsil edecek midir? Tonilato başına alınacak 
rüsum ne olacaktır? 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ahmet Sayın. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, li

manlara yaklaşırken kazaya uğrayan veya karaya 
oturan ve beklemeye mecbur kalan yerli ve yabancı 
gemilerden bu vergiler alınacak mıdır? Alınacaksa 
tahsil şekli nasıl olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Danışman. 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Sayın Baş

kan, 4 ncü maddenin son fıkrasında, liman resimle
rinin iki idare tarafından tahsil edileceği yazılıdır. 
Bunlardan birisi liman idareleri, diğeri ise belediye
lerdir. Liman idarelerinin bu resmi tahsil etmeleri 
çok kere mümkün olmayacaktır. Bu vergilerden li
man daireleri tarafından mı, yoksa belediyeler tara
fından mı, tahsil edileceği burada belirtilmemiştir. 
Böyle bir durumda ihtilaflar meydana gelebilir. Bu 
husus ne şekilde tanzim edilecektir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Danışman. 
Efendim, Sayın Müezzinoğlu, sorulara yazılı ola

rak veya sözlü olarak cevap verebilirsiniz efendim. 
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KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, | 
sualim vardı; daha önceden kaydetmiştiniz efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, size soru sordurt-
madım mı efendim? Affedersiniz, olabilir efendim; I 
isminiz var, özür dilerim; buyurun, tabii. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) - - Sayın Başka
nım 2 sualim var. I 

Birincisi: Türkiye'de ne kadar yat, ne kadar 
kotra, ne kadar içten veya dıştan takma motor var
dır? Yat ve kotralardan 500-2 500 lira, her türlü 
içten veya dıştan takılan motorlu özel teknelerden 
500 ila 5 000 lira arasında Deniz Nakil Vasıtaları I 
Resmi alınması ile belediyelerimize 1 yılda ne kadar 
liralık bir gelir sağlanacaktır? 

2. 4 ncü maddenin (b) bendinde, belediye sınırları 
içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak, durup, de
nizi veya göl ve nehirleri işgal eden veyahut depo 
vesair tarzda kullanılan her türlü deniz nakil vasıta
larından Liman îşgal Vergisi alınacağı belirtilmiştir. I 
Deniz nakil vasıtası olmayan deniz evlerinden de 
Liman îşgal Vergisi alınacak mıdır? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, yazılı, sözlü.. 

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, «yazılı» buyurdunuz. Bir hususu belirtmek mec
buriyetindeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğan. 
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — tki türlü | 

soru vardır; birisi yasama sorusu, birisi denetleme 
sorusu. Yasama sorusu 61 nci maddenin 5 ve 6 net 
fıkralarıyla ilgilidir. 'Görüşmeler sırasında hükümet
ten veya komisyondan soru sormak isteyenler, sorula
rını kendilerinden sorarlar. Sorular, konuşmalar bit
tikten sonra sırayla sorulur. Bu, yasama sorusudur. 

BAŞKAN — Evet efendim... 
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Bir de de

netleme sorusu vardır. I 
BAŞKAN — Onu da öğrenelim efendim. 

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — O da, o de
netleme sorularının madde! mahsusundadır, 94 ncü 
maddeden başlar. Zatıâlinizin «gerekçesiz, kısa» di
ye beyan buyurduğunuz hususa, Sayın Bakan, de
netleme sorusu olmadığı halde, yine yazılı cevap 
verebilir; fakat, 61 nci maddedeki yasama sorusuna 
Sayın Bakan yazılı cevap veremez. Zannedersem 
1963'le 1973 ve 1978 yılları arasında Sayın Bozbeyli, 
günün Adliye Bakanına bir kanun görüşmesi dola- I 
yısıyla soru tevcih ediyor; Sayın Bakan, «o soruya j 

I şu anda cevap veremeyeceğim»! diyor ve zanneder-
j sem hatırladığıma göre de - lütfen arkadaşlara so

runuz - bir müddet oturuma ara veriliyor. 
BAŞKAN — Arkadaşlarıma sormama gerek yok 

cevap vermek için efendim. 
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — O itibarla, 

Sayın Bakanın şu anda bu sorulara cevap verme 
mecburiyeti vardır Sayın Başkan. Çünkü yasama so-

j rusudur. Buradaki soru soran arkadaşların kanun 
maddesi hususunda, görüşülen konu hususunda oy 

I verebilmeleri için tereddütlerinin izalesi lazımdır. 
Lütfen yasama sorusuyla denetleme sorusunun tet
kik edilmesini Sayın Başkandan rica ediyorum. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; saygılarımla Sa
yın Doğan. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Doğan usul hakkın
da söz istediler, yerlerinden beyan ettiler. Ayrıca, o 

ı konuda da kendilerine teşekkür ederim. 
Soruya muhatap olan kişinin, o anda soru muh

tevasına, soru muhtevası bilgiyle mücehhez olup ol-
j maması cevabın isabeti bakımından önem taşır. 

- (AP sıralarmdan «Ara verin»: sesleri) Şimdi Sayın 
Doğan'ın gayet güzel, açık, seçik belirttikleri husus
ları sanıyorum ki -. kendileri değerli bir Başkanvekili 
arkadaşımız ve tatbikatçıdır - şimdiye kadar sayın 
bakanlara veya Başbakana (muhatabı Başbakan da 
olabilir, bakan da olabilir) burada Parlamentoda so-

j rulan soruların cevaplarını sayın bakanlar veya baş
bakanlar yazılı olarak veya sözlü olarak cevaplaya^ 
bilirler. Biz, bu uygulamanın içerisindeyiz. Yasama 
sorusu veya bir başka soru diye bir ayrı soru yok
tur. tçtüğümüz bir müessese ihdas etmiştir; ayrı ayrı 
tedvin edilmiştir, ayrı ayrı maddelerdedir; ama soru 
müessesesi, bir müessesedir ve şimdiye kadar benim 
uyguladığım biçimde uygulama yapılmıştır. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından gürültüler) 

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Bozbeyli misalini arz ettim. 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Nereye götürüyor
sunuz Meclisi? 

BAŞKAN — Efendim?... 
î. ETEM EZGÜ (Samsun) — Nereye götürüyor

sunuz Meclisi? Size sual soranlarla küstahça alay edi
yorsunuz/(Gürültüler) 

BAŞKAN — O lafı size iade ediyorum, o lafı si
ze iade ediyorum. 

I Değerli arkadaşlarım, Sayın Ezgü'nün beyanı, top-
j lantıyı yürüten Başkanvekiline yöneltilmiş hakarettir. 
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Kendisinin bu davranışı Millet Meclisinden 3 celse 
çıkarılmasını gerektirmektedir. (CHP ve AP sıraların
dan ayağa kalkmalar, birbirleri üzerine yürümeler ve 
yumruklaşmalar.) 

Rica ediyorum değerli arkadaşlarım... Sayın Akın, 
Barutçu.... 

Sayın İdare Amiri arkadaşlarım, sayın İdare Ami
ri arkadaşlarım... 

Sayın Akın, Sayın Akın... Sayın İdare Amiri arka
daşlarım, lütfen ayırınız. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Şimdi memnun oldun mu Başkan? Bu hale getirdiniz 
Meclisi. 

HASAN CERİT (Adana) — Hayvan; Siz bu hale 
getirdiniz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu şekilde de
vam edemem toplantıya; ara vereceğim efendim. Ri
ca ediyorum, rica ediyorum... Birleşime ara verece
ğim değerli arkadaşlarım. 

Birleşime, saat OOJOVla toplanılmak üzere ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 00.12 

-•»• ^>m<i 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

AçıÜma Saati : 0030 

BAŞKAN : Eaşkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ: Yıîmaz Balta (Ri*e), İsmail Hakkı Öztoran (Adana) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Millet Mecli
sinin 45 nci Birleşiminin 4 ncü Oturumunu açıyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan usul hakkında söz istiyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Otur yerine, otur. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Yeter artık 
be, otur yerine. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Otur yeri
ne, neyin usulüymüş? 

(CHP ve AP sıralarından gürültüler ayağa kalk
malar, Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık ve Kay
seri Milletvekili Mehmet Gümüşçü'nün Denizli Mil
letvekili Mustafa Kemal Aykurt'un üzerine yürümesi.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, rica 
ediyorum... Sayın Yıldız rica ediyorum, çok rica edi
yorum... (CHP ve AP sıralarından ayağa kalkmalar, 
karşılıklı yürümeler, yumruklaşmalar, gürültüler.) 

Çok rica ediyorum değerli arkadaşlarım, lütfen 
yerlerinize oturunuz. Lütfen yerinize oturunuz... (Şid
detli gürültüler, Başkanın tokmağı vurması.) Lütfen 
yerlerinize oturunuz değerli arkadaşlarım. 

Sayın İdare Amirleri, Sayın İdareci arkadaşlarım.. 
Sayın İdareci arkadaşlarım... Değerli arkadaşlarım... 
(Gürültüler.) Rica ediyorum lütfen yerlerinize otu
run. 

(Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, Ço
rum Milletvekili Etem Eken'in üzerine yürümesi, gü
rültüler.) 

Rica ediyorum, lütfen oturunuz yerlerinize. 
Sayın Akın, Sayın Dalkıran, Sayın Özutku, rica 

ediyorum değerli arkadaşlarım, her meselenin hal yo
lu vardır, rica ediyorum... (Gürültüler.) Değerli ar
kadaşlarım, grup yöneticisi arkadaşlarım, rica ediyo
rum, lütfen yerlerinize oturunuz efendim, lütfen yerle
rinize oturunuz efendim, lütfen yerlerinize oturunuz 
efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Böyle Meclis olmaz. 
HASAN CERİT (Adana) — Bu Meclisi sen hep 

bu hale getiriyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, rica ediyorum, otu

runuz efendim. Lütfen oturunuz yerlerinize değerli 
arkadaşlarım. (Başkanın tokmağı vurması, gürültüler.) 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 
adam sarhoş herhalde. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum değerli arkadaşlarım, 
lütfen yerlerinize oturunuz, lütfen yerlerinize oturu
nuz. 

Sayın Aykurt, rica ediyorum siz de yerinize otu
runuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Siz 
beni dinlemiyorsunuz ki, rica ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, hepinize rica ediyoruz Sa
yın Aykurt, sadece zatıâlinize değil ki. (Gürültüler.) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Mec
lisi bu hale siz getirdiniz. Hiç onlara müdahale etmi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerini
ze oturunuz efendim, lütfen oturunuz efendim yerle
rinize. 

Lütfen oturunuz efendim yerlerinize. (Çankırı 
Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun Çorum Milletvekili 
Etem Ekenin üzerine yürümesi.) 

Sayın Tosyalıoğlu... 

/. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezguye 3 bir
leşim Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi. 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 3 ncü Oturum 
sırasında Sayın Etem Ezgü, Millet Meclisine ve Baş
kanlığa da yakışmayan biçimde hitapta bulunmuştur. 

Başkanlık Kürsüsünde oturan arkadaşlarınız içi-
nizdedir ve tüm arkadaşlarım için aynı şeyi söylüyo
rum, burada hiçbir Başkan indi, şahsi, keyfi yönetim
de bulunamaz. Bizler de insanız ve bu Parlamento
nun çalışmasını sağlamak için burada bulunuyoruz. 

Sayın Ezgü'nün bize yönelttiği hakaret, kendisinin 
Millet Meclisinden çıkarılmasını gerektirmektedir. 

Lütfen sakin olun değerli arkadaşlarım. Meseleyi 
kurallar içerisinde çözmek mümkün, rica ediyorum. 

EMlN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Başkan, 
kapatın yarım saat, bu böyle olmaz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, rica ediyorum 
yerlerinize oturunuz. 

Sayın Tosyalıoğlu, Sayın Tosyalıoğlu rica ediyo
rum efendim... 

Değerli arkadaşlarım, lütfen yerlerinize oturunuz 
efendim. 

EMİN ATIF ÇOHOĞLU (Denizli) — Sayın Baş
kan, yarım saat, sonraya talik et. 

BAŞKAN — Ederiz efendim, mesele değil. 

ÖNER MÎSKÎ (Hatay) — Sayın Başkan, bunla
rın amaçları bu. 

BAŞKAN — Efendim, birleşime saat Ol.OÛ'de de
vam etmek üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 00.37 

Ben, Başkanınız olarak Sayın Ezgü'nün 3 birleşim, 
Millet Meclisinden çıkarılmasını öneriyorum. 

Bu konudaki içtüzük maddesi ceza tertibinin gö
rüşmesiz yapılacağını ve Genel Kurulun oyuyla ola
cağını ifade etmektedir. 

Sayın Etem Ezgü'nün 3 birleşim Millet Meclisin
den çıkarılması 'hususumu onayınıza sunuıyorum': (AP 
sıralarından sara ikapaMarın'a vurmalar) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Novşdhsr) — Sayın Bas
tonum, bu mevzuda talhrain edıiyo'mım bir ımıüldafaa 
dunumu vardır; rnlülsaaıdıe ©'derseniz, 'kandiısini ben sa-
vunmaik; dsıtiyorumı. 

»>-•« 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saatli : Od.CO 

BAŞKAN : Başkaniveldli Memdufo Ekşi 

1>İVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balla (Rize), Recep Özel (îsianbuî) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 45 nci Birleşimin 5 nci Oturumunu açıyorum. 

X. — DİSİPLİN CEZALARI 
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BAŞKAN — Buyurun efendiım, (tafbıii .kendisinin 
savuruma halkfkı ıviar, veya. Ibılr başka arkadaşımız sa-
vuımaltlilıiır kendisini efendim. 

Zaüialiniz mıi savulmacalksi'mıız efendim? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Evcıt, Sa

yın IBaşkainım, 
(BAŞKAN — Buyurunuz. 
ESAT KIRATLIOĞLU '(Nevşehir,) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarıımı, Millet Meclisimizin 
saat l!2.C|0|'den sonraki toplantısı devam ederken, he
pimizin de ışaihiıt olduğunuz; gibi fevkalade imlüiessjjf 
h'aJdisıeller eereyan etti, 

IBu hadiselerden, Millet Meclisi içerisinde bütün 
aıkadaşlarıimızın müteessir olduğunu kabul e i; yorum 
ve ıhiçlblir arkadaşımızın Millet Meclisimin çalışmasını 
ibu yöinıde kavgaya dönüştürerek engelleme arzusunu 
izhar ©tiftiğini de zannöîmiyoıorn. 

Zatmıanın çok ilerlemiş olması itibariyılıe büylük bir 
yorgunluğum değerli arkaldaşlıammızın üzerinde böde-ı 
mi etki yaptığını hepinizin kabul etmesi gerekmekte-
rdlir. Dün ide sabah saat CfS.CÛ'e kadar, daha doğrusu 
oddan önceki günlerde birtakım. Meclis içi çalışmaja-
ırıımızın stres icap ettiren durumlara dönüşmetıi ve 
dün de isabaıha karşı saat 05.CıQ'e kadar çalışmaları-' 
imızın delvam etmeni, bugün de aynı çakışmanın sabah 
saait Q5.O|0|'e kadar sürldüriülmesi gereği itibarîyle ça
lışmaya başlamamız, yorgunluk itibariyle değerli arn 
dadaşlarımızın bazıları üzerinde ısimir etkisi elbette 
!ki, 'birtakım yan tezahürler göstermeye baş!am,!çıtır*. 

iBuimun ötesinde, üzülerek ifade etmek isterim ki, 
bazı değerli atkadaşlarımızıh miükeyyefat cinsinden 
bazı ımjaiddeleri ku'Hammış olmaları, alkol kullanılmış 
olması, Meclisimllz'in içerisinde ıgerıgim ıhaivaya elken-
lıik kazandırmıştır. 'Millet Meclislimizin toplantısını 
teşrif buyuranı değerli milletvekili arkadaşfenmızm el
bette kıi Meclise nasıl gelilmiip ıgü'dileceğlnin adabını 
ımıüdnik olmaları gerekmektedir. Ban, değa/li arkadaş-
larırnıi'zım hepisinim İbu idrak içerisinde 'bulunduğunu 
takdir ediyorum ve Öyle kabul ed)iyo<rum. Ancak,, 
yorgunluğum sonucu ive ara ettiğini gibi bazı alko
lik (maddelerin atamış olması, Meclisimizde pek çolk 
(değerli arkadaşlariımıziin arzu etirnediktai halde sıkın
tılı ıbirtalkıım durumlarım yaratıütnalsına sebebiyet ver
diklerimi üzüntüyle mütalaa ve müşahede etınvş bu-
lunjuiyoruz. 

Değerli arkadaşlarını, burada memllekotin her kö
şesinden ıseşlimiış değerli umısaniaır olarak bulunmak-
tasümıız. Her arkadaşımızın o muhitin 'seviyesini kem-
disıimde temsliıl yetkisini bulma durumuyla burada 
(buluimduı̂ larTO ye memleketin 'seçirniiş insanları ol-
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duklarını kajbul ediyoruiz; dolayısıyla bu seçilmiş in 
'Sanlarımızın, Millet Meclislimizde kötü neticeler do-
'gurıalbılteelkj birtakım lü!zwmsuz tavır ye hareketlerden 
istinklâıf etmeleri 1'azıim geldiğini kabul ödüyoruz ve bu 
hareketin içeririmde huluinimamız lazım geldiğimi bib 
nıemilz ve aynı ziamıanlda o şekilde hareket etmemiz 
gerekli* diye idüışünüyoruız. 

Kıymetli ankaldaşiarum, burada eflbetıtis ki, Sayını 
IBaŞkanılmiZa karşı ve'yalhut Ida değerli aiilkad'aşî'anımıız 
birbirlerine karşı bilerek veyahut dia 'bilmeyerek ve 
biraz evvel arz ettiğim birtakım psikolojik etkenlerim 
telsiiriyle de, lüzumlu lüzuimlsuz bazı hareketlenin içe-
ıriisime ıginmfüş olabilirler. Gözlerimizle gördük ki, yal-* 
nız hadiseler tek yönlü cereyan etmemiştir; öyle bir 
havanın işenisinje girmiştir ki, yaşı ı6Q'ımı geçmiş bir 
değsrüi arkaldaşumızım Üzerine, •gienıç denecek derecede 
güdülniü ve kuvvetini bildiğimiz bazı değerli artködaş-
lanmıız ıbedeni tecavüzde ıbutuimmuşlardiır ve yuımruk 
atımişlaridır ive böylece hajkıiikatein arzu edilmeyen ha-
di'Seîer cereyan ieıtmiştir. 

Bu bakımdan, değerli arikadialşiamm, şu anıda Mil
let Meclislinin içerisinde acaba Ihamgi arkadaşımız bu 
işin mlülselblbl'Mdir diye bir kovuşturmaya geçme dımun 
muhda bulumsıaik, bunulm İklimlerin ye kimin Üzerinde 
bulunacağımın neticesi itibariyle 'alıınımıayacağını gö'iür 
ve öylece kararıımuzda cidden isabetlılmi'yiz yahut da 
değil miyiz diye sonuinjda viödan lazalbı duyarız. Mil
let iMedikıi makamını burada idare etimeikfje yiülklümllü 
bulunan değerli arkadaşılmız, Ihamgi partiden olursa 
olsun, kendijsünıe her h'anlgi bir şekilde parti veyalhut 
da şalhisi baz;t idulylgusal dü^üimcemiz olım'ası dia melhuz 
oba dahi, o makamı iişigal eden insana karisi hepı'.mıi-: 
z:ın saygın ölımiası gereikmektedir. :Bu s'aygınlığı bü
tün arik'alda'şlarımi'.zın du/y)duğunu da ben kıalbıul edjyo-
rum. Nihayet, eğer o saygınlığım içerilsinde bulunul-! 
masa, ibu imıakamida çok değerli (milletvekili arkadaş-
lari'msızı gayet mükemmel t>':r ş'elkCjde .idare eCme d:u-
riiımu ile karşı 'karşüya -gelemeyiz. 

Kıymetli aîlkıadaişîan'm, ıgecenin bu saatinde hu
sule gelen birtakım olayların etkisi alkımda önümüz
deki günJlerde ıM-ecliSiiımıizin. selametle çali'şa'ti:lmes.:;ni 
önleyici bazı girişimlerde bulunmamamız icap eder 
diye düşünüyorum. 

'Burada cidden birtakım, küfüdeşımeler olmuştur, 
buraıda ibirtalkıim tokatlaşjmalar olmuştur, vuruşmalar 
'cl'ttvu'ijtuır. Bu değerffi adöaldaşlarımız, emı'nim ki, bu 
ana gelinceye kadar duşarıda koilklola gez,m!ClkteydJler • 
ıhamgi partiye mensup oiürlarisa olsunlar - şakalaşımak-
iuaydılar,; gelmişten geçırniişten balhsederıck, ıb'iıbirki'Jne 
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nıezaiket dairesi içerisinde takılmaktaydılar; ama ge
lin görtüınlki, butfadalki arz ettiğim p&jklolojik eükenfe-
rin tesiriyle değerli arkadaşlarımız ıbinden barut fıçı̂  
sına dönimlüışteJdif 4 

KıymetM ıarikadaş'1'arım, insanlığın en 'büyük vasfı, 
eğen değerlendirme dtÜbarilyle görüşecek' ve konuşacak 
loluınsıafc, bilrlbirleninıa 'karşı s!a|ygırikğı yiıiirmeımelerJdir 
ve aynı zamıanida insanların en 'büyük vasıflarından' 
Ibiıiisi de» karşıliklı a'fif eddbilim© duygusuna sahip 
lOİaibJLm'tikîıiii'. Eğer Ibirlbirtolai alfifedlcıi duygunun için-
da 'bülu'mmıazısaik, ıbiöylece bu neticeyi memileiket içe
risinde 'dalha iyiye göıtürmek için sürdüremeyiz ve ge
reğini yapamayız, 

Kıymetli aırlkıaidıaiştarısn, Ibunada biz muhalefet gö
revini icra 'etmekteyiz. Elbette iki, muhalefet görevlini 
icra 'ederken, Anayasanın ve İçtüzüğümüzün bize 
tvendiği birtalkım halkları (kullanacağız. Bu tokları 
ikuManiinken, liktidara mensuip değerli arkadaşlarımız 
rnemmin 'olmıayalbilirller ve ımamnuiniyeit'lerl elbette kü* 
'kendilerinlin duyguları itibariyle değerlidir. Belki biz 
sizin değersiz 'bulduğunuz ıhkıtaıkım hususlarda de
ğeri mıelhumıu 'buluyoruz; zira, 'kıymet 'hükümleri in-
ısanîara göre değişken Itoir durumdadır, ortamdadır. 

'Kıymetli -aılkaldaşlarım, 'burada ıbiröm tatbik et-
ımek; durumunda buLunduğumiuız husus, meşru zemin 
içerisinde meşruıiyeîlin müıdalfsasıdır. Öyfc zannedi
yorum iki, zamanında bugün ıLkltidarıda bulunan de
ğerli Guimıhufiyet HafJk Partili mıiiiletvskiilleri aynı 
oısuSü aynı 'Şekilda ıfoirtalkıım yerlerde denıemi'.'ş'ıendir ve 
tamdan dolalyn da yine aynı slüıraöşmıeieır olmuştur. 

lO ıbalkumldan değerli arkadaşlarım. Adalet Panisi 
toteııalk inandığımız birtakım dalyaların size ters dü
şebileceğini 'kata! ediyoruz; tanıdan dolayı da ıbiz 
•sizlerd 'Suıçîaim'jyoruz. ıBıizim inandıği'mız davalar 'bize, 
sizin 'inandığımız davalar size. 0 bakımdan, !bu inanç 
(duygusu içerisinde Ihklbirimizıi bedeni yorgunluğun 
!Vö Ibirtakım psikolojik atmosferin 'tesiri altında in
dirme veyahut da yıldırma hareketi içerisine girimjeye-
föm. Ne biz, ne de Ibiir başkası ıbföylie |1cı'r isinldinrrJe ha-
rekatinıkı neticesinde 'kendilerine eülkenlik kazandıran 
ibir ortamı ikalyibett/irecek durumda olmayacaktır. Kıy
metli iartkıadaşlarım, bu bakımdan, ıbiz şimdiye ka
dar olduğu gibi, tanıdan Iböyla de muıha'iofet görevim*'.-
zi inandığımız ve ıbildig/ımiz yönde yürütmeğe devam 
edeceğiz; ama bunun yumruklajşmadan, bunun kü-
ıfürlö5irnaden, meşru zeminıler içerisinde olduğunu he-
pinijzin kıalbıuıl ©tanesini isstklhaım, ediyorum. 

Arz ektiğim gibi, faiziım için doğru olan siz:in içm 
hatalı olarak görüklbilir; tıpkı mazide aynı şeyin ters 
olarak, mütalaa edildiği gibi. Değerli kardeşlerim, bu 

şarfckran, bu zemin içerisıintda demokratik teklenin 
yerleşmesi balkımamdan onaiımaısı ve davaım etmesi icap 
©umjök|-öd,jı,„ 

Kıymetli 'karideslerim. Millet ıMeeîıisiriin mehalbe-1 

'tine, Millet Meclisindin asaletine ren'k katan, in'sanla-' 
rın şalhsüyetşidir. O 'balkımın'dan, «Oturulan yerin şerefi 
oturana ıbağlıdır,» diye bir eslk'i ısiöz vardır. Bu 'bakım
dan, oıturduğumuz bu muhteşem ve 'bu mukaddes 
yerin değerini ibizjim şahsiyetlerimiz değerlenidirecek-
ıtir,; dolayısıyla, ikıymetli kardeşlerim, şahsiyetimi
zin verdiği yön, şahsiyet'imizin verdiği ağırlık, Millet 
Meclisinin- tezden sonraki 'nesillere değerimi izah ede-' 
cefcör. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü şöylece bağlamak 
istiyorum : Şimdiye kadar Millet Meclisinin içerisin
de birbirlerine karşı tutum ve davranışlarından dolayı 
Sayın Başkanın İçtüzüğe dayanmak suretiyle daha 
yüksek cezaları verme durumları olmuştur; bugün 
olmuştur, biraz evvel olmuştur; ama değerli Başka
nımıza da böyle bir hadisenin olması veyahut da di
ğer arkadaşlarımıza böyle bir hadisenin olması, bu 
düşünce ve duygu içerisinde mütalaa edilerek, Mec
lisin bir kavga zemini içerisine döndürülmesi yolun
da hareketlerden sakınılmasını daha değerli ve daha 
etkili olarak kabul etme durumundayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu düşünce ve duygu içe
risinde, bundan böyle daha evvel geçmiş hadiseleri 
olmamış nazari itibara alarak değerlendirmelerinizi 
istirham ediyorum ve bizim muhalefet görevimizin 
bize yüklediği yükü, arz ettiğim gibi, meşru zeminde 
yürütürken, bunun sakat bir yol olduğunu düşünerek 
kaba kuvvete başvurma'k suretiyle birbirimizi sindir
me yoluna gitmeyelim. Bu yol böylece devam ede
cektir ve Mület Meclisinin şahsiyeti inşallah değerli 
arkadaşlarımızın karşılıklı anlayış duygusu içerisinde 
en ters duyguyu dahi hürmetle karşılayabilecek bir 
zemine indirecektir ve bu zemin, Millet Meclisinin bu 
değerli zemini olacaktır. Bunu bütün arkadaşlarımdan 
istirham ediyorum ve bu değerlendirmeyi Millet 
Meclisinin mehabetine yakışır şekilde kabul etmeyi 
arkadaşlarımızdan istirham ediyorum ve hepinize 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Kıratlıoğlu'nun, ifa

deleri gerçekten benim için de çok değer taşıyor, siz
ler gibi; ancak, Sayın Ezgü'nün beyanı beni olduğu 
gibi, sanıyorum ki, Genel Kurulun tüm üyelerini ya
ralamıştır. 
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öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, usul hakkın'da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü Sayın Aykurt? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 

Başkanlığınızın tutumu hakkında içtüzüğün 64 ncü 
maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? Buyurun söyleyin 
«fendim, oradan söyleyin, nedir? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkanım, İçtüzüğün 64 ncü maddesinde belirti
len şekilde Sayın Başkanlığınız tutumu itibariyle, 
davranışı itibariyle ve hadiselere takaddüm edeme
mesi sebebiyle Sayın Başkanlığın bu tutumu hakkın
da 64 ncü maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mesele halledildi efendim. 
Tutumumda, söz verecek her hangi bir husus 

görmüyorum Sayın Aykurt. 
Teşekkür ederim. (AP sıralarından sıra kapakla

rına vurmalar) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ay
rı mesele Sayın Başkan, 64 ncü madde gayet sarihtir, 
hangi mesele halledildi? 

BAŞKAN — Siz hangi konuda, ne istiyorsunuz 
efendim? Tutumumda ne var? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 64 
ncü madde sarihtir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne diyor 64 ncü madde Sayın Ay
kurt? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 64 
ncü maddeye göre tutumunuz hakkında söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Nedir efendim, hangi tutumum? 
(AP sıralarından «Bilmeniz lazım Sayın Başkan» ses
leri) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Baş
kanlığınız bir taraf gibi hareket etmekte ve Komis
yon Başkanının görevini, Hükümet temsilcisinin gö
revini bizatihi kendiniz deruhte etmektesiniz. Bu hu
susta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Böyle bir şey yok Sayın Aykurt, ri
ca ederim. (AP sıralarından «Var, var»» sesleri, gürül
tüler) Efendim, o, kişisel değerlendirmeniz. 

7 . 2 . 1979 O : 5 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, 64 ncü maddeye göre söz istiyorum, 
hakkım vardır. 

BAŞKAN — Yok efendim böyle bir şey Sayın 
Aykurt. (AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, bundan evvel... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Kaibada-

yı'yı dinleyeyim izin verirseniz. 
Buyurun efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

olagelen hadiselerden dolayı derin üzüntüye kapıldım. 
Bu yoldaki düşüncelerimi müsaade ederseniz bir iki 
cümle ile arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konu halledildi Sayın 
Kabadayı, yani bu konuda müzakere açmadım. Sa
yın Kıratlıoğlu, Sayın Ezgü'yü savunma sadedinde 
söz aldılar ve bitti mesele. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
gelecek günlerde böyle bir durumun olmaması için 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Mesele haledildi Sayın Kabadayı, 
teşekkür ederim efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, sözümde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir usul meselesi görmü
yorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, biraz evvel burada usul hakkında söz is
tediğimde, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın üyeleri 
bize taarruz ettiler. Sayın Başkanlığınız burada, tutu
muyla ve davranışıyla tarafgirane hareket etti, hadi
selere sebebiyet verdiniz. Bu (itibarla 64 ncü madde
ye göre yasal hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tüm arkadaşlarıma, otur
malarını rica ederek, görüşmeleri sükûnetle yürüt
mem için yardımcı olmalarını rica ettim. Başkan 
olarak yapacağım başka bir şey yok. İdareci üyeler
den rica ettim, grup yöneticisi arkadaşlarımdan rica 
ettim, Başkanınız olarak yapacağım başka bir şey 
yok Sayın Aykurt. 

Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli — 64 

ncü maddeye göre söz istiyorum ve direniyorum. 

172 — 



M, Meclisi B : 45 7.2, 1979 O : 5 

IX. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 1.7. 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi lie Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan Komisyo
nu raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruları dinlediniz... 
(AP sıralarından sürekli olarak sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) Sorulan dinlediniz efendim. Biraz 
evvel söylediğim ölçüler içerisinde soruları cevapla
yacak mısınız efendim? (AP sıralarından, sürekli ola
rak sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, yeni bir hadiseye sebebiyet vermek isti
yorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI ZlYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan,.. (AP sı
ralarından, sürekli olarak sıra kapaklarına vurmalar, 
şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, 4 ncü mad
denin müzakerelerinde 25 kadar soru yöneltilmiş bu
lunuyor. (AP sıralarından, sürekli olarak sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) Bunlar, bu maddede ver
gi konusu olan olaylarla ödenecek verginin miktarı 
ve kimin tarafından takip edilmesiyle ilgilidir. Mad
de metninde bu konularda gçrekli açıklık mevcut
tur. (AP sıralarından, sürekli olarak sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

Ayrıca, 11 nci maddede konunun tam açıklığa ka
vuşturulması için Maliye Bakanlığıyla Yerel Yöne
tim Bakanlığına da yetki verilmiş olduğundan, bu 
çerçeve içinde uygulama yürütülecektir. Soruların 
tümüne bu çerçeve 'içinde ayrıca yazılı cevap arz ede
ceğim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz; teşekkür 

ederim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

özgürlük nerede, özgürlük nerede? 
BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 4 ncü maddesine bağlı 

19 ncu maddenin (B) fıkrasındaki «200 ila 1 500 ku

ruş» liman işgal harcının, «15 ila 1 500 kuruş» olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Burdur 
Altan Öymen Cemal Aktaş 

Çorum Kars 
Şükrü Bütün İsmet Atalay 

İzmir Aydın 
Ferhat Arslantaş Selâmi Gürgüç 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 4 ncü maddesiyle de

ğiştirilen 5237 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin (A) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 19. — A) Küçük deniz nakil vasıtaları 
resmi : 

Belediye sınırları içindeki Liman Dairesine kayıtlı 
olan balıkçı tekneleri hariç, her türlü deniz nakil va
sıtalarından belediye meclislerince düzenlenecek ta
rifeye göre 50 - 250 lira arasında resim alınır. 

Yat - kotralardan 10 - 20 bin alınır. 
Bolu Denizli 

Müfit Bayraktar M. Kemal Aykurt 
Kars Ankara 

Hidayet Çelebi İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Eskişehir Kahramanmaraş 

Yusuf Cemal Özkan Mehmet Şerefoğlu 
Tekirdağ 

Nihan İlgün 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Bu kanun çıkar mı 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Önergenin gerekçesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

5237 sayılı Kanunun 19 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının Mec
lisimize vermiş olduğu kanun teklifiyle Meclisimizin 
1/126 Sıra Sayısında kayıtlı kanun tasarısıyla ilişkili 
olan biraz daha insaflı gibi gözüken bu teklifin aşa
ğıda arz etmeye çalışacağımız görüşlerimizle neler ge
tirip neler götürdüğünü ifade etmeye çalışacağız. 

A) Küçük Deniz Vasıtaları Resmi: 
Her türlü içten ve dıştan taikma motorlar, özel 

tekneler, yat, kotra tabii başta geliyor. O da bir ede
biyat zengin - fakir meselesi olarak sanki ele alınmış. 
İstimbot, motorbot, kayık, mavna, salapurya, duba 
gibileri muaf gözüküyor. B fıkrasındaki hükümleri 
ele alınca bunların rls olduğunu anlayacağız. Bu tek-
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lifteki muafiyetlikte sarahat yoktur. Balıkçılığı teşvik in
kişaf 'ettirmeyi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1020 numaralı ilke kararıyla, hüküm altına aldık. Eski ka
nunda balıkçı teknelerinin muafiyeti dahi nazarı dik
kate alınmamış. Kanun vazı olarak seçtiğimiz hedef
lere varma için kanunların birbirini tamamlayan un
surlar olarak mütalaa etmek mecburiyetimiz vardır. 

B) Liman İşgaliye Resmi: 
Getirilen bu teklifle Türkiye'de deniz nakliyatı ya 

durur, ya da çok pahalı olur. Toplu taşıma görüşle
rinin devamlı olarak tarif edildiği ve buna gitmenin 
zaruri olduğu ifade edilen bir zamanda 7 400 kilo
metreye varan deniz sahili olan bir memlekette, de
niz işgaliye resmiyle bu tabii yoldan istifade edilemez 
hale getirileceği kanaatindeyiz. Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında 2319 - 2322 ve 2326 sayılı hedef
lere nasıl varacağız? Bu ilke kararlan bir işe yara
mayacaktır. ithalat ve ihracatta hedef aldığımız % 
40 taşımayı diğer devletlerin taşımalarında % 20 pay 
almayı nasıl tahakkuk ettireceğiz? Bütün bu ilke ka
rarları ve realiteler düşünülmeden bu teklif getiril
miştir. 

Şöyle ki: 
Üçüncü Beş Yıllık Planda hedef alan 1 765 000 

DW ton olan hedefe 1 699 190 D W olarak varmışız. 
Bunlar yük gemisi, tanker, yolcu gemisi, araba vapu
ru olarak gözükmektedir. Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında 1983 senesinde 2 600 000 DW olarak 
hedef seçmişiz. Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Anonim Şirketi bu konuda önderdir. 25 kuru yük ge
misiyle 233 952 DW, 14 dökme yük gemisiyle 406 205 
DW ton, 10 Koster ile 22 857 DW ton şileplerimiz 
663 014 D W ton ile 9 tankerle 413 342 DW ton 
2 Ro-Ro gemisiyle 5 497 DW tondur. Toplam 
1 081 858 DW tondur. 

Özel sektörün de 618 362 DW tonluk yük gemisi 
vardır. Gemi inşaat sanayiinde Layner kotu olarak 
adlandırılan, bizim de 2319'da belirttiğimiz hususla 
teyit ettiğimiz denizcilikte işletme ve gemi tekniği ileri 
ülkelere karşı bir anlaşmaya girmemiz söz konusu
dur. Bu anlaşma her ülke Laytier gemileriyle taşınan 
yükün % 40'ını kendi gemileriyle taşıyacak, % 40'ım 
ticaret yaptığı ülkelerin gemilerine ayıracak ve % 
20'sini de 3 bayrak ülkelerine bırakacak demektir. 

Denizcilik Bankası D.N.A.Ş. 1977 yılında deniz 
nakliyatımızın % 18'M taşıyabilmiştir. Özel sektör 
de % lO'unu taşıyabilmiştir ki, bu % 30 civarında
dır. Şimdi bu teklifle bu daha aşağı düşecektir. En 
mütekamil limanlarda dahi yükün cins ve nevine gö

re 5 ile 800 ton arasında tahmil tahliye yapılabilmek
tedir. 

Navlunların yüksek olması sebebi 1/10 sayılı De
niz Araştırma Komisyonuna D.B.D.N.A.Ş. tarafından 
23 ncü sorumuza verdiği cevapta: 

1. Günlük yükleme boşaltma hızı 
2. Malın cinsi 
3. Limanlar arası mesafe, 
4. Liman masrafları gibi unsurları göstermiştir. 

Bunun yanında, Türkiye'nin en büyük rıhtımına sa
hip îstaıibul Limanında gemilerden neler alınıyor, bir 
göz atalım: 

1. Sıhhiye Resmi, 250 net register tona kadar 
4 kuruş/'ton; 

750 net register tona kadar 6 kuruş/ton; 
751 ve üstü register tona kadar 8 kuruş/tan. 
Aynı istikamette giderse bir daha öder, yani bntı-

dan doğuya giderken uğradığı limanlarda ödemez, 
kuzeye dönerse tekrar öder. 

2. Fener Resmi : 
Çanakkale - Karadeniz boğazlarından; giriş - çı

kış 800 tona kadar beher tondan 88 kuruş, liman ve 
iskelelere giriş - çıkış beher tondan 52 kuruş, 800 ton
dan yukarısı sırasıyla 44 kuruş, 22 kuruş ücret alınır. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bir şey buyurdu
nuz herhalde efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Efendim, diyorum ki, bu gürültü patırtının arasında 
müzakerenin devamına imkan yok; bu meseleyi hal
ledelim, ondan sonra devam edelim diyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, halledilecek mesele ne 
var Sayın Köylüoğlu? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Efendim, usul hakkında, tutumunuz hakkında söz is
tedi, bunu usul hükümlerine göre tatbik edelim, bir 
neticeye varalım, ondan sonra devam edelim. 

BAŞKAN — Efendim, değerli Grup Başkanveki-
liniz, 'Sayın Ezgü'ye vekâleten burada beyanda bulun
dular, (AP sıralarından «O ayrı konu» sesleri) ve bi
zim herhangi bir haksızlık yapmadığımızı, tarafsızlık 
yapmadığımızı ifade etmeye çalıştılar, hakçasına... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Onun takdiri size ait değil. 

BAŞKAN — Tutumumda herhangi bir şey yok 
efendim; teşekkür ederim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Partizansın, tarafgirsin. 

BAŞKAN — Evet, okuyun. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü madde

siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 19-A 
maddesinin sonuna (Üzerinde bizzat meslek icra edi
len küçük balıkçı tekneleri kanun kapsamı dışında
dır) ibaresinin ekleıimesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu 
Müfit Bayraktar. 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Ağrı 
Mikail Aydemir 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şeref oğlu 

Gerekçe: Geçimini çok zor şartlar altında sağla= 
yan ve kıt kanaat geçinen küçük balıkçı esnafının bir 
vergiye tabi tutulması balıkçılık işinin büyük serma
ye sahiplerinin tekelinde kalmasına yol açacaktır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz ve su 
ürünlerinim büyük ekonomik bir kaynak olduğu. Bir 
manzume olan Türk denizciliğinin ve denizlerden ge
çimini sağlayan binlerce vatandaşımızın mağdur edil
mesine deniz kaynaklarının israfına neden olan mad
denin son fıkrasındaki «Üzerinde bizzat meslek icra 
edilen küçük balıkçı tekneleri kanun kapsamı dışın
dadır» ibaresinin eklenmesi ve Yüce Meclisin bu yö-
lîüyle oy kullanmasını sayın Hükümet ve Komisyo
nun bu önerimizi kabul buyurmasını. 

ZEKt EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, bir 
şey sorabilir miyim? 

Sayın Başkan, biz deminden beri sayın Komisyo
na ve Maliye Bakanına çeşitli sualler sorduk, bu sual
lere cevap alamadık. 

BAŞKAN — Aldım. 

ZEKt EFEOĞLU (İzmir) — Yazılı olabilir; ka
nun çıkacak, ortdan sonra cevapları verecekler. Ve
recekleri cevaplara göre belki şimdi müspet oy kul
lanacağız. 

BAŞKAN — Cevap verdiler Sayın Efeoğlu, biraz 
gürültü olduğu için sanıyorum duymadınız siz, cevap 
verdi efendim Sayın Bakan. 

ZEKt EFEOĞLU (İzmir) — Kanun çıkacak, bize 
yazılı olarak cevap verecek, kanun eksik çıkacak Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasanın 4 ncü mad

desiyle değiştirilen 5237 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin (A) fıkrasında yer alan miktarlarının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yat : 20 000 - 100 000, 
•Kotra: 10 000 - 50 000 olarak kaıbul edilmesini, 

Bursa 
Ali Elverdi 

Gümüşlhana 
Mehmet Çaltalbaş 

Manisa 
Sümer Oral 

DenMi 
M. Kemal Aykurt 

Ankara Eskişehir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Yusuf Cemal Özkan 

Ağrı 
Mükâil Aydemir 

Tekirdağ 
Nihain İlgün 

Eskişehir 
İsmet Angı 

Gerekçe : 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

Tekirdağ 
Halil Başül 

Bursa 
M. Emin Dalkıran 

Üç tarafı denizlerle çevrilmiş deniz ve deniz ürün
leri, su ürünleri yönünden çok önemli ve etkin bir 
potansiyele sahiptir. Kalkınmakta olan memleketimiz
de ekonomik ve sosyal gelişmeler ile ,turizm alanında 
değerli kaynak oluşturabilmemiz için, kaynakların da
ha rasyonel bir düzeye ulaştırılması en önemli hedef
lerimizden biri olduğundan arz ve teklif edilen deği
şikliğin yapılmasını zaruri görmekteyiz. 

•'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 4 (ncü maddesiyle de

ğiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin (B) fıkrasının aşağıdaki şekilde değişltirilme-
siwi arz ve teklif ederiz, 

Belediye sınırları içindeki limanlarda boş veya yük 
olarak (Arıza, fırtına gibi zaruri haller hariç), rüsum 
tonilato başına 25 - 50 kuruş günlük ücret alınır. Bu 
miktarlar 100 liradan az 1 000 liradan fazla olamaz. 

Bu ücretler belediye meclislerince düzenlenir. De
niz nakliyatçılığını geliştirme bakımından 3 000 rüsum 
ton olan yukarı deniz nakil Vasıtaları içim tarifeleri 
% 50 İndirmeye belediye meclisleri yetkilidir. 

Yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarında resimler Limam 
Dairesince tahsil olunur. İlgili belediyeye 10 gün içih-
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de yatırmaya mecburdur. İsterlerse belediyeler bu 
resmi doğrudan doğruya tahsil etmeye yetkilidir. 

Bursa Manisa 
Ali Elverdi Sümer Oral 
Tekirdağ Denizli 

Niten İlgün M. Kemal Aykurt 
Eskişehir Ankara 

Yusuf Cemal Özkan ismail Hakkı Köylüoğlu 
Tekirdağ Ağrı 

Halil Başöl Mükâil Aydemir 
iBsIkişdhir 

ismet Angı 
Tahliye Resmi : 
istanbul Boğazından giriş » çıkış ton başına 33 

'kuruş, 
Rıhtım Resmi : 
827 sayılı Kanuna göre; 
Kıymet, ölçü, CİF kıymetten, 
ithalde alınan istihsal Vergisine tabi olmayanlar 

% 5 rüsuma tabidir, 
iPalamar, Şamandıra, Demirde Yatma Resmi : 
Beher 7 gün için ton başına rampa 40 kuruş, 

ikıçtankara 35 'kuruş, şamandıra 30 kuruş resme ta
bidir. 

Kıîavuzlulk ücretleri : 1 000 GRT ve kesri için 
mahalle göre 250 ile 600 Türk lirası, tatil günleri 
ı% 50 ve % 100 zamlı günlük ücret alınır. 

Römorkör Ücretleri : Römork başına 3 bin tona 
ıka'dar bir saatlik bin Türk lirası, sonraki her bin 
ton için 'saat başı 150 Türk lira'sı, bir 'saatten sonra 
% 20 ilave ücret alınır. 

Murinigbot Ücretleri : Bağlama 've çözme bir saat
lik 200 Türk lirası, 3 bin tona kadar, omdan sonra-
Ikiler için 'devamlı zamlı ücret alınır. 

Bekleme ücretleri, beher saat 'için : 
Kılavuz 300 Türk lirası, 
Servis motoru 100 Türk lira'sı, 
Römorkör 250 - 500 Türk lirası, 
Muringbot 150 - 250 Türk lirası ücret alınır. 
Bunlardan başka motor donatanları ve acentaları 

aidatı, motor ücretleri vesaire tam 31 adet bir ge
miden ücret alınmaktadır. Ayrıca, 5237 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesine göre 'iskele ve rıhtımlardan ge
çiş resmi 3004 sayılı Kanuna göre belediye meclisle
rince yapılan tarifeyle de ücret alınır. 

Lima'n işgaliye resmini 1 lira ile 10 lira arasında 
almayı öngören bu teklifte asgari hudut olan 1 lirayı 
ton başına aldığımızı îkabul edersek, tahmil tahliye 
için normal şartlardan da daha müsait, yani rıhtım

da Veya iskelede sıra beklemeden yük boşaltmaya ve
ya yük almaya gelen bir gemi 10 bin tonluk olsa as
gari 15 günde tahmil veya tahliye edilebilir. Beher 
gün için 10 bin lira iş'galiye ücreti, 15 günde 150 bin 
lira yapar. Azami hududu koyarsak: 1,5 milyon lira
dır. Ben bunları beklemeyi nazarı dikkate almadan 
ifade ediyorum. Çok çeşitli sebeplerle rıhtıma yana-
şamayan demirde veya şamandırada yatan gemileri 
istanbul Limanına girişte görürsünüz. Bir çok zaman
larda da işsizlikten, donatını, tamir veya 'fırtınadan 
limanlara sığınan gemiler, motorlar, mavnalar, du
balar ve her türlü (a) fıkrasının dışında Ikala'n deniz 
nakil vasıtaları bu resmi ödemek mecburiyetinde ka
lacaklardır. Bu teklif denizciliğimizi fcörletecek veya 
navlun masrafları gibi ithal ve ihraç mallarımıza ini
kas edecektir. Enflasyon, pahalılık: 'körüklenecek, için
den çıkılmaz bir çok problemler ortaya çıkacaktır. 

Böyle bir teklifi getiren sayın parlamenterler mil
li iradenin temsilcileri olduğuna göre meseleye yanlış 
baikmışlar ve daha evvel hazırlanıp Meclisimize su
nulan 1/126 Sıra Sayısında kayıtlı 'kanun tasarısı gi
bi o tasarıdaki zihniyeti bu teklife aktarmışlardır. 
Deniz işletmeciliğine vu'kufiyeti olmayanlar, hükü
metlerin hikmeti nedir diye düşünmeden millet ve 
memleket lehine olmayacak böyle bir teklifi getir
mekle idare edenin, edilenlerin hak ve menfaatini 
ihlal etmemesi gerektiğini düşünmemişlerdir. 'Bu Türk 
denizciliğini imha kanun teklifidir. Bu ara Atatürk' 
ün bir sözüyle 'esbabı mueibemizi bağlamak istiyorum. 
«En güzel bir coğrafi vaziyette üç tarafı denizlerle 
çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve 'sporu ile 
en ileri denizci millet yetiştirmek fcabiliyetindedir. 
Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz. Denizciliği Tür
k'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az 
zamanda başarmalıyız.» Barbaros Hayrettin Paşa da 
«Denizlere hâkim oton cihana hâkim olur» demiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 1968/12 Sayılı kararıyla 
5237 sayılı Kanunun 19 ncu maddesini Anayasanın 
61 nci maddesine aykırı bulara'k iptal etmişti. Vergi
lerin kanunla konacağı, 'kamu giderlerine iştirak için 
olabileceğini 'kararın mucip sebebi olarak göstermişti. 

Yukarıdan beri saydığımız harç, rüsum ve vergi 
ödeyen bu sektör, bu yeni vergiyle körMilmek isten
mektedir. Vergi adaletine uygun olmadığı kanaatiyle 
bu teklifin çok gen'îş ve derinlemesine düşünülerek 
yeniden tedvin edilmesi için geri alınmasını veya red
dedilmesini arz ve teklif ederiz. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tieklifi-
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nin 4 ncü maddesinin (B) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Belediyeler İsterlerse bu resmi doğrudan doğru
ya tahsil etmeye yetikil'idir.»' 

Cümlesinin metinden çıkarılması. 

Bursa 
AH Eîverdi 

Gümüşhana 
Mehmet Çatalbaş 

-'Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Manisa 
Sümer Oral 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Ankara 
İsmail 'Hakkı KÖylüoğlu 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Gerekçe : 

'Doğumdan, Allah geçinden ve hayırlısıyla ölüme 
'kadar bütün hayatımızın her evresinde ve beldesi
nin tüm sorunlarını ve ihtiyaçlarını çözümlemek ve 
'karşılamak Ödevini yüklenmiş bulunan belediyeleri
miz; çağında gereksinmelerine zaman alkışı içinde ce
vap vermesi ve çalışmasını aslında yetersiz ve mev
cut personelliyle yürütmek zorunda kalan ve güçlük 
çeken belediyelerimiz» ayrıca böyle bir ağır görevi 
yeniden yüklemek ve üslenemeyeceği ödevleri verme
ye 'halkkımız yoktur. 

Yüksek (Başkanlığa 

Belediye Gelirleri Tasarısının 4 ncü maddesinin 
ı(!B) fıkrası Anayasanın 61 mci maddesine aykırı ol
ması nedeniyle tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçe : 

Sunulan tasarının 4 ncü maddesinin Anayasa 
Mahkemesince ittihaz buyurülan 18.4.1968 tarih ve 
967/54 esas ve 1968/12 sayılı yüksek kararında, ge
tirilen tasarı ve 'tekliflerde (6) hususun belirtilmesini 
ziaruri görmüştür : 

1. Yükümlüler, 
2. Masraf ve oranlar, 
3. Tarh ve tahakkuk, 
4. Tahlil usulleri, 
5. Müeyyideleri, 
6. Zamanaşımı. 

Bunlardan birisinin noksan oluşu bozmayı mu
ciptir. Yalnız azami ve asgari haddi belirtmek doğru 

değildir. Gene 'bozulacaktır. 'Bu nedenle değiştirilmesi 
icabeder. 

Eskişehir 
İsmet Angı 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Bursa 
Ali Elverdi 

Manisa 
Sümer Oral 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

©sibişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ü .7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda değişiklik yapılmasına ilişkin kamun teklifi
nin 4 ncü maddesine (C) fıkrasının eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«A ve 'B fıkralarındaki resimlerin bir yıl zarfın
da tahsil edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar. 

Gerekçe : 

Anayasa Mahkemesinin 18.4.1968 'tarih, 1967/54 
esas, 968/12 sayılı kararı gereğince, bu maddenin ye* 
niden bozulması için aşağıdaki C fıkrasının eklenme
sini zaruri görüyoruz, 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Kars. 
Hidayet Çelebi 

Es'kişehiı* 
Yusuf Cemal Öz;kan 

Eskişehir 
İsmet Angı 

<Man!lsa 
Sümer Oral 

Tekirdağ 
Halil Başöl 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Teklifinin madde 4, «aynı kanunun 
19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde ^ değiştirilmiştir» 
dendikten sonra başlayan parantez içinde 19-A kü
çük deniz nakil vasıtaları resmi: 

Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne
hirlerde kullanılan veya belediye içindeki liman 
dairesine 'kayıtlı olan yat, kotra ve her türlü içten 
veya dıştan takma motorlu özel teknelerden 250 ila 
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$000 lira arasında küçük deniz nakil vasıtaları res
mi alınır şeklindeki fıkranın aşağıdaki arz ettiğimiz 
şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Gümuşnane Manisa 
Mehmet Çatalbaş Sümer Oıal 

Kütahya Artvin 
îlhan Ersoy Hasan Ekinci 

Denizli Tekirdağ 
Mustafa Kemal Aykurt Nihan İlgün 

Eskişehir Bursa 
İsmet Angı Özer Yılmaz 

Antalya îçel 
Kaya Çakmakçı Ali Ak 

Eskişehir Adana 
Seyfi Öztürk Selâhattin Kılıç 

Eskişehir Bursa 
Yusuf Cemal Özkan Kasım Önadım 

Değişik şekil: 
Madde 4. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 19. — A) Küçük deniz vasıtaları, araç

ları; resmi: 
Belediye sınırları dahilinde nehirlerde, göl ve li

manlarda kullanılan ve kullanılmayan veya belediye 
(içınüeKi) dannındeki liman dairesinde kayıtlı olan 
tescilli vat kotra ve her çeşit içten veya dıştan tak
ma, yerleştirilmiş (monte edilmiş) motorlu özel tek
nelerden 25 ila 500 lira arasında küçük deniz nakil 
vasıtaları resmi alınır. 

Gerekçe : 
Yukarda değişiklik için arz ettiğimiz sebepler 

ancak maddeye vuzuh getirmektedir. Birçok beledi
yelerimizin bu resmi tahakkuk ettirirken ihtilaflara 
düşmemesi ve bu yüzden zarar görmemesini temin 
etmek istiyoruz. 

Esasında deniz, göl ve nehirlerde bahsi geçen 
küçük deniz nakillerinden belediyelerin böyle bir 
resmi almasına da mahal yoktur. Belediye hizmetin 
karşısında vergi veya resmi alma hakkı olmalıdır. 
Bir yatırım ve hizmeti olmadan vergi almak hakkı 
doğamaz. 

Vergi bir kazançtan ve gelirden alınmalıdır. 
Maddede zikredilen yat, kotra, tekne malikine gelir 
getirmektedir. Bu gelirin temininde belediyelerin ne 
tür katkısı veya masrafı hizmeti olur ki, bu tür de
niz vasıtalarından resim alınsın. 

Hakkı olmadığı aşikâr iken, bu madde ile be
leri've resmi almak, bu yola tevessül etmek, özel 
mülkiyet hakkım kısıtlamak bu suretle de vatanda

şa Anayasa ile verilen özlük haklarını çiğnemek yo
luna giden ilk adımı atmaktjr. 

Böyle bir zorlama şehir ve kasabalarda oturan 
vatandaşlara ceza vermek, onlara şehir ve kasa
baları yaşanmaz, terke mecbur eden baskıyı zulmü 
ifade eder. 

Bu suretle özgürlük haklarına müdahale yolu 
açılır. 

Bu tarz düşünce ve uygulama halktan yana olan
ların halkı yanlatmak çökertmektir. 

Bu küçük deniz vasıtalarının işlemesi, çoğalması, 
uygarlığın, refahın görüntüsüdür. 

Vatandaşın müreffeh olmasından endişe edenle
rin getirebileceği böyle bir vergi ve resmin karşısın
da olmakla beraber, konulan miktar günün taham
mül edilemeeyn pahalılığı karşısında vatandaşların 
yaşamını çekilmez, tahammül edilmez hale getire
ceği cihetle, hiç olmazsa resmi miktarın 25 lira ile 
500 lira olarak alınması iktiza eder. 

Bu sebeple 4 ncü maddeyle değiştirilen 19 ncu 
maddenin A fıkrasının belirtilen miktarlara indiril
mesi gereğiyle önergemizi arz ettik. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifinin 4 ncü maddesinin (A) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A) Küçük Deniz Nakil Vasıtaları Resmi: 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne

hirlerde kullanılan ve Belediye Liman Dairesine ka
yıtlı olan yat ve kotralardan 5 000 ila 15 000 lira, 
her türlü içten ve dıştan takma moturlu özel tekneler
den 250 - 2 500 lira arasında küçük deniz nakil va
sıtaları resmi alınır. 

Bu resimden, balıkçılıkla iştigal edenler muaftır. 
Muafiyet gerek balıkçılık dernekleri, gerekse koope
ratif belgeleriyle tespit edilir. 

Herhangi bir zuhulu veya suiistimali önlemek 
için belediyelerce balıkhane rüsumu verip vermediği
ni belediyeler araştırma yapabilir. 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Eskişehir 
İsmet Angı 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

Bursa 
M. Emin Dalkıran 

Niğde 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına J 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin 4 ncü maddesinin (B) fıkrasının aşağıdaki I 
şekildeki değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. - I 

B - Liman İşgal Resmi: I 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, boş ve I 

yüklü olarak durup, denizi veya göl ve nehirleri iş- I 
gal eden her türlü deniz nakil vasıtaları (300 rüsum I 
tondan az olanlar hariç) rüsum tonilatosu başına 15 
kuruş liman işgaliye resmi öderler. Arızasız boş du- I 
ranlar % 50 tenzilata tabidir. I 

Muaflıklar: Her türlü Deniz Kuvvetlerine ait I 
vasıtalar ile fırtına, donatım, tamir gibi hallerde sı- I 
ğınanlar bu resimden muaftır. Bu resmi liman dai- I 
releri tahsil ederek belediyelere verirler. Büyük li- I 
maniarda, bu iş için çalışan liman - dairelerindeki I 
memurlara 1.000 liraya kadar zaruri masraf karşı
lığı ücret verirler. Ücretlerden kesinti yapılmaz. I 

Bursa Eskişehir I 
Mehmet Emin Dalkıran İsmet Angı I 

Niğde Ankara I 
Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu Mustafa Başoğlu I 

Adana Gümüşhane I 
Selâhattin Kılıç Mehmet Çatalbaş 

Amasya I 
Muhammet Kelleci I 

Sayın Başkan 

Çerçeve 4'teki madde 19'un aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 7 . 2 . 1979 I 

Madde 19. — A) Küçük Deniz Nakil Vasıtaları 
Resmi: I 

Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne- -
hirlerde kullanılan ve belediye içindeki liman daire
sine kayıtlı olan şahısların sırf tenezzütı maksadına 
tahsis edilmiş, ticari ve turizm maksadı dışındaki 
kullanıma ta!bi yait ve kotralardan 5 000 - 25 000 lira, 
her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel tek
nelerden 500 ila 5 000 lira arasında, küçük deniz 
nakil vasıtaları resmi alınır. 

istanbul Konya 
Süleyman Arif Emre Şener Battal I 

Trabzon Yozgat I 
Lütfi Göktaş Hüseyin Erdal 

Mardin İstanbul I 
Abdülkadir Timurağaoğlu Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul I 
Abdullah Tomba 

Gerekçe: 
Küçük deniz vasıtaları resminin sadece eğlence 

maksadıyla veya kazanç sağlama dışında kullanılan 
teknelerden alınması gerekir. Madde olduğu gibi ge
çerse ailesinin masrafını çıkarabilmek için el emeği 
ve alınteri ile çalışan vatandaşların da sofrasına el uza
tılmış olacaktır. 

Getirilen kanunlara vergi veya resimlerin sade
ce ödeme gücü olanlardan alınması gerekir. Anaya
sanın vergi konusundaki temel prensibi bunu amir
dir. Görüşülmekte olan madde hükmü Anayasanın 
bu temel prensibine aykırıdır. Bu aykırılığın gideril
mesi gerekir. Bu tanzimin yapılması için önergemi
zin kabul edilmesi gereklidir. 

Aksi halde, hayatını bin türlü meşakkatle kaza
nan vatandaşlar, haksız uygulamalara hedef yapıl
mış olacaktır. 

Uygulamalarda sızlanmalara mahal kalmaması 
için, maddenin değişiklik önergemizdeki gibi düzen
lenmesi icap eder. 

Çerçeve madde 4'ün içinde bulunan madde 19' 
un (a) fıkrasındaki küçük deniz nakil vasıtaları res
mine ait madde, Türk turizmini deniz nakliyatını 
ve denizdeki ticari amaçtaki çalışmaları ortadan kal
dırıcı niteliktedir. 

Önergemizde mutlu azınlığın zevki sefa maksa
dı için kullandığı, bir diğer ifade ile, tenezzüh mak
sadına tahsis edilmiş yat ve kotralardan küçük de* 
niz nakil vasıtaları resmi alınabileceği tahdidi geti
rilmiştir. 

Turizmi teşvik etmek dururken, onu baltalayıcı, 
konuyu dar olarak ele almak yanlış olmuştur. Ayrı
ca ticari maksat ile çalışanları da düşünmemek doğ
ru değildir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkan, 
Madde 4'teki madde 19'un aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini saygı ile arz ederiz. 7 . 2 . 1979 

Madde 19. — B) Liman İşgal Resmi: 
Belediye sınırları içindeki limanlarda yüklü ola

rak durup, denizi veyahut göl ve nehirleri işgal eden 
veyahut depo vesair suretle kullanılan her türlü de
niz nakil vasıtalarından (İstimbot, motorbot, mavna, 
Salapurya, her nevi kayık, duba, balıkçı tekneleri 
gibi küçük deniz nakil vasıtalarıyla, devlete ve res
mi kurulaşlara ait vasıtalar hariç, rüsum tonilato ba
şına günlüğü 10 kuruş ile 100 kuruş arasında liman 
işgal resmi alınır. 
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Ancak, tahmil ve tahliye, gemi sahibinin kusu
ru dışındaki sebeplerden dolayı gecikme halinde bu 
rüsum istisna edilebilir. 

Liman işgaliye resmi limanın tahmil - tahliye 
araçlarının bulunduğu rıhtıma yanaşan gemilerden 
alınabilir. 

Bu maddede belirtilen resimler, liman dairesin
ce tahsil edilerek ilgili belediyeye verilir. Gemi sa
hipleri veya onlar adına hareket edenler, her tür
lü istemlerini liman daire başkanlığına yaparlar. 

istanbul 
Abdullah Tomba 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Mardin 
Abdulkadir Timurağaoğlu 

Konya 
Şener Battal 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Gerekçe : 
Çerçeve madde 4'ün içinde.bulunan madde 19'un 

(B) fıkrasındaki liman işgal resmi, Türk denizcili
ğini ve gemiciliğini bilmeyen masa başı adamların
ca tanzim edilmiş intibaı vermektedir. 

Madde bu şekliyle kaldığı takdirde, deniz nakliya
tını yabancı gemilere terk ederek önemli miktarda 
döviz kaybına, navlun ücreti ödenecek, özellikle se
bep olunacaktır. 

Önergemizde liman işgal resmi makul hadlere in
dirilmiştir. Önergemizin bir diğer özelliği, liman faa-
lietlerini engellemeyen rıhtım dışındaki, liman için
de; fakat açıkta bulunan gemilerden liman işgali 
söz konusu olmadığı için, işgal resmi alınamayacak
tır. Önergemizin bir diğer önemli unsuru, gemi sa
hibine a'tfolunamayacak bir kusurdan dolayı (me
sela, liman işçilerinin grevi, tahmil ve tahliye için 
vinç vesaire gibi aletlerin bozulması, gemi işçilerinin 
isyanı ve grevi gibi) tahmil ve tahliyenin gecikme
si hallerinde veya fırtına vesair hava muhalefeti gi
bi durumlarda liman işgal resmi ödenmemesi için li
man dairesi başkanlığına müracaat edilmesi esası 
getirilmektedir. Teklifimiz Türk gemiciliğinin ger
çeklerini dile getirmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirlerinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Teklifinin 4 ncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — Değişik 19 ncu maddesi: 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne

hirlerde kullanılan ve belediye içindeki liman daire

sine kayıtlı olan yat ve kontralardan bir yıl için 8 000 
lira deniz nakil vasıtaları resmi alınır. 

istanbul 
Turan Kocal 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Sivas 
Ali Gürbüz 

istanbul 
Abdullah Tomba 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirlerinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun teklifinin 4 ncü maddesinin 
son pragrafmın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — Son paragrafın yeni şekli : 
A ve B fıkralarında yazılı resimleri ilgili beledi

yeler tahsil ederler. 
istanbul Konya 

Turan Kocal İhsan Kabadayı 
Tokat Sivas 

Faruk Demirtola Ali Gürbüz 
istanbul 

Abdullah Tomba 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirlerinde Değişiklik Yapıl

masına Dalir Kanun Teklifinin 4 ıncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — Değiştirilen 19 ncu maddesi : 

B) Belediye sınırları içindeki limanlarda boş ve
ya yüklü olarak durup, denizi veyahut göl ve nehir
leri işgal eden veyahut depo vesair surette kullanı
lan her türlü deniz nakil vasıtalarından (Istomıbot, 
Motorbot, mavna, salapurya, her nevi kayık, duba, 
balıkçı tekneleri gibi küçük deniz nakil vasıtaları 
bariç) rüsum tonilato başına bir gün için 2 lira li
man işgal resmi alınır. 

istanbul 
Turan Kocal 

Tokat 
Faruk Demirtola 

istanbul 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Abdullah Tomba 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirlerinde Değişiklik Yapıl

masına -Dair Kanun teklifinin 4 ncü maddesinin aşa-
ği'daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
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Madde 4. — Değişik 19 ncu maddesi : 
A) Küçük deniz nakil vasıtaları resmi: 
Her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel 

teknelerden bir yıl için 1 OOO lira deniz nakil vasıta
ları resmi alınır. 

İstanbul Konya 
Turan Kocal İhsan Kabadayı 

Tokat ' Sivas 
Faruk Demirtola Ali Gürbüz 

İstanbul 
Abdullah Tomba 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin 4 ncü maddesirtin (A) fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Bursa 
H. Turgut Toker Özer Yılmaz 

İstanbul Adana 
Nilüfer Gürsoy Selâ'hattin Kılıç 

Niğde 
Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu 

(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimler liman ida
resince tahsil olunur. Toplanan gelir İller Bankası 
tarafından belediyelere nüfus esasına göre taksim 
edilir. 

Gerekçe: 
Devlet eliyle yapılan limanlardan alınacak bu rü

sum İller Bankasının gelirli rüsumundaki uygulanan 
usule uymalıdır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. (AP sıralarından 
10 üye ayağa kalktı) 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
biraz önce açık oylama yapılmıştır, bu suiistimal 
teşkil etmektedir. Lütfen buna mani olun. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet bu önergeye katılmaktadırlar . 

Efendim, şimdi bu madde hakkında Sayın Gru
bunuzun açık oylama isteği var Sayın Aykurt; açık 
oylama, yoklama anlamını taşımaktadır. İzin verir
seniz, açık oylama şeklinde yapacağımız bu madde
yi o şekilde yapalım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, takdir buyuracağınız üzere, burada açık oylama 
yapılıncaya kadar kabulü veya reddi talep edilen 
20 - 25'e yakın önerge vardır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü mad

desiyle değiştirilen Belediye Gelirleri Kanununun 
19 ncu maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimler liman dai
resince tahsil olunarak ilgili belediyelere verilir. Be
lediyeler isterlerse bu resmi doğrudan tahsile yetkili
dir.» 

Gerekçe : 
Bir liman dairesinde birden fazla bölidiye olabi

leceğinden bu değişikliğin yapılması zaruridir. 
'Kayseri Burdur 

Kemal Doğan Ahmet Sayın 
Antalya Gümüşhane 

Kaya Çakmakçı Mehmet Çatalbaş 
Manisa 

Sümer Oral 

BAŞKAN — Sayın milletevekilleıi, gelen öner
geleri okutmuş bulunuyoruz. Şimdi aykırılığına gö
re işleme koyacağım efendim. 

İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve arkadaş
larının önergesi : 

Madde 4, Değişiklik 19 (A) : Küçük Deniz Na
kil Vasıtaları Resmi: 

Her türlü içten veya dıştan takma moturlu özel 
teknelerden bir yıl için 1 000 lira deniz nakil vasıta
ları resmi alınır. 

BAŞKAN — Efendim, uzun süre geçmiştir, ben 
yoklamaya şu anda itiraz etmiyorum, yani böyle 
bir isteğiniz var, açık oylama anlamını taşır, yokla
ma mahiyetini taşır diye söylüyorum bunu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Şu anda 
Mecliste ekseriyet olmadığı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — 10 arkadaş yoklama istiyorsunuz, 
yapacağım efendim yoklamayı. 

İsimlerinizi alayım çfendim, Sayın Kelleci, Sayın 
Aykurt, Sayın Ekinci, Sayın Gül, Sayın Uluçây, Sa
yın Yılmaz, Sayın Elverdi, Sayın Acar, Sayın Tu
ran. 

Evet, 10 kişi var efendim. 
Yoklama işlemine başlıyoruz. 

(Yoklama Yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çoğunluğu

muz vardır. 

Hi _ YOKLAMA 
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IX. — GÖRÜŞÜLEN 

BAŞKAN — Sayın Kocal ve arkadaşlarının öneı*-
gesine Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmış
lardır. Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddo-
lunmuştur. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesi: 
Madde 4'ün 19 ncu maddesini değiştirme: 
Belediye sınırları dahilinde nehirlerde, göl ve li

manlarda kullanılan ve kullanılmayan veya belediye 
(içindeki) dahilindeki liman dairesinde kayıtlı olan 
tescilli yat, kotra ve her çeşit içten veya dıştan tak
ma, yerleştirilmiş (monte edilmiş) motorlu özel tek
nelerden 25 ila 500 lira arasında küçük deniz nakil 
vasıtaları resmi alınır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU ADINA ERTOZ VA

HİT SUtÇMEZ (Trabzon) —. Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Turan Kocal ve arkadaşlarının önergesini tekrar 

okutuyorum: 
«Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne

hirlerde kullanılan ve belediye içindeki liman daire
sine kayıtlı olan yat ve kontralardan bir yıl için 
8 000 lira deniz nakil vasıtaları resmi alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU ADINA ERTOZ VA

HİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Öneri reddolun-
muştur. 

Sayın Mehmet Emin Dalkıran ve arkadaşlarının 
önergesini tekrar okutuyorum: 

«Küçük Deniz Nakil Vasıtaları Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne

hirlerde kullanılan ve belediye liman dairesine ka
yıtlı olan yat ve kotralardan 5 000 ila 15 000 lira; 

İŞLER (Devam) 

her türlü içten ve dıştan lakma motorlu özel tek
nelerden 250 ila 2 500 lira arasında küçük deniz na
kil vasıtaları resmi alınır. 

Bu resimden, balıkçılıkla iştigal edenler muaftır. 
Muafiyet gerek balıkçılık dernekleri, gerekse koo
peratif belgeleriyle tespit edilir. 

Herhangi bir zühul veya suiistimali önlemek için 
belediyelere balıkhane rüsumu verip ve vermediğini 
belediyeler araştırma yapabilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddo-
lunmuştur. 

Mustafa Kemal Aykurt ve arkadaşlarının öner
gesini tekrar okutuyorum. 

«Küçük Deniz Nakil Vasıtaları Resmi : 
Belediye sınırları içindeki liman dairesine ka

yıtlı olan balıkçı tekneleri hariç, her türlü deniz na
kil vasıtalarından belediye meclislerince düzenlene
cek tarifeye göre 50 - 250 lira arasında resim alınır. 

Yat - kotralardan 10-20 bin alınır.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.,. Önerge reddo-
lunmuştur. 

Sayın Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesini 
okutuyorum: 

«19 ncu maddenin (A) fıkrasında yer alan mik
tarların aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz: 

Yat: 20 000- 100 000, 
Kotra: 10 000 - 50 000 olarak kabul edilmesini» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMÎR (Sivas) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Süleyman Arif Emre ve arkadaşlarının 
önergesini tekrar okutuyorum: 

«Küçük Deniz Nakil Vasıtaları Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne

hirlerde kullanılan ve belediye içindeki liman dai
resine kayıtlı olan şahısların sırf tenezzüh maksadı
na tahsis edilmiş, ticari ve turizm maksadı dışındaki 
kullanıma tabi yat ve kotralardan 5 000 ila 25 000 
lira; her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel 
teknelerden 500 ila 5 000 lira arasında, küçük deniz 
nakil vasıtaları resmi alınır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolun-
muştur. 

Sayın Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önerge
sini tekrar okutuyorum: 

«19/A maddesinin sonuna, (Üzerinde bizzat 
meslek icra edilen küçük balıkçı tekneleri kanun kap
samı dışındadır) ibaresinin eklenmesini» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddo-
lunmuştur. 

Sayın İsmet Angı ve arkadaşlarının önergesini 
tekrar okutuyorum: 

«4 ncü maddenin (B) fıkrası, Anayasanın 61 nci 
maddesine aykırı olması nedeniyle tasandan çıka
rılmasını» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 

ÖZDEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

i BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilme
miştir. 

Sayın Mustafa Başoğlu ve arkadaşlarının öner
gesini okutuyorum: 

«Belediye sınırlan" içindeki limanlarda boş ve 
I yüklü olarak durup, denizi veya göl ve nehirleri iş

gal eden her türlü deniz nakil vasıtaları (300 rüsum 
tondan az olanlar hariç) rüsum tonilatosu başına 15 
kuruş liman işgaliye resmi öderler. Arızasız boş du
ranlar % 50 tenzilata tabidir. 

Muaflıklar : 
Her türlü, Deniz Kuvvetlerine ait vasıtalar ile, fır-

I tına, donatım, tamir gibi hallerde sığınanlar bu re-
j simden muaftır. 

Bu resmi liman daireleri tahsil ederek belediyele
re verirler. 

I Büyük limanlarda, belediye bu iş için çalışan li
man dairelerindeki memurlara 1 000 liraya kadar 
zaruri masraf karşılığı ücret verirler. Ücretlerden ke
sinti yapılmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen-

j dim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümete 

/ YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

I BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddo-

I lunmuştur. 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi : 

19 ncu maddenin (B) fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesi : 

I «Belediye sınırları içindeki limanlarda boş veya 
yük olarak (arıza, fırtına gibi zaruri haller hariç), rü-

I sum tonilato başına 25 - 50 kuruş günlük ücret alı
nır. Bu miktarlar 100 liradan az 1 000 liradan fazla 
olamaz. 

I Bu ücretler belediye meclislerince düzenlenir. 
Deniz nakliyatçılığını geliştirme bakımından 3 000 

rüsum ton olan yukarı deniz nakil vasıtaları için ta-
I rifeleri % 50 indirmeye belediye meclisleri yetkili

dir. 
I Yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarındaki resimler li-
j man dairesince tahsil olunur. İlgili belediyeye 10 

gün içinde yatırımaya mecburdur. İsterlerse beledi-
I yeler bu resmi doğrudan doğruya tahsil etmeye 
I yetkilidir.» 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler?.. Kabul edilme
miştir. 

Abdullah Tomfoa ve arkadaşlarının önergesi : 
«(Belediye sınırları içindeki limanlarda yüklü 

olarak durup, denizi veyahut göl ve nehirleri iş
gal eden veyahut depo vesair suretle kullanılan 
her türlü deniz nakil vasıtalarından (istimbot, mo-
torbot, mavna, salapurya, her nevi kayık, duba, 
balıkçı tekneleri gibi küçük deniz nakil vasıtalarıy
la devlete ve resmi kuruluşlara ait vasıtalar hariç) 
rüsum tonilato başına günlüğü 10 kuruş ile 100 ku
ruş arasında liman işgal resmi alınır. Ancak tahmil 
ve tahliye gemi sahibinin kusuru dışındaki sebep
lerden dolayı gecikme halinde bu rüsum istisna 
edilebilir. 

Liman işgaliye resmi, limanın tahmil tahliye 
araçlarının bulunduğu rıhtıma yanaşan gemilerden 
alınabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddplunmuş-
tur. 

Turan Kocal ve arkadaşlarının önergesi : 

«Belediye sınırları içindeki limanlarda boş ve
ya yüklü olarak durup, denizi veyahut göl ve nehir
leri işgal eden, yahut depo vesair surette kullanı
lan her türlü deniz nakil vasıtalarından (istimbot, 
motorbot, mavna, salapurya, her nevi kayık, du
ba, balıkçı tekneleri gibi küçük deniz nakil vasıta
ları hariç) rüsum tonilato başına bir gün için 2 lira 
liman işgal resmi alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
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I YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

I BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul 
I edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuş-

tur. 
I Altan Öymen ve arkadaşlarının önergesi : 
I «Görüşülmekte olan teklifin 4 ncü maddesine 
I bağlı 19 ncu maddenin (B) fıkrasındaki «200 ila 
I 1 500 kuruş» liman işgal harcının, «15 ila 1 500 

kuruş» olarak değiştirilmesini.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan; de-

I nizciliğîmizin, deniz ulaşımının gelişmesi bakımın
dan muhalefete mensup arkadaşlarımızın eleştiri
lerine de büyük ölçüde hak verecek şekilde bir 
önergedir. Metindeki 200 kuruş gerçekten tonilato 
başına alman ücret olarak bir hayli yüksek rakamla
ra ulaşacak ve bu da gerek deniz ulaşmasını, gerek
se denizciliği bir ölçüde engelleyecek niteliktedir. Bu 
200 kuruşluk haddi 15 kuruşa indirmek suretiyle ye
ni bir olanak sağlamaktadır. 

Bu nedenlerle önergeye katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

j Sayın Hükümet? . 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DBMİR (Sivas) — Aynı gerekçeyle katılıyoruz efen-
I dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Turan Kocal ve arkadaşlarının önergesi : 

I «(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimleri ilgili be-
I lediyeler tahsil ederler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuştur. 
I Bir önerge daha var, okutuyorum: , 

Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi: 
I «4 ncü maddesine (C) fıkrasının eklenmesini. 
I (A) ve (B) fıkralarındaki resimler bir yıl zarfın-
I da tahsil edilmediği takdirde zaman aşımına uğrar.» 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuştur. 
Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Hayrettin Turgut Toker ve arkadaşlarının öner

gesi : 
«(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimler liman 

idaresince tahsil olunur. Toplanan gelir İller Banka
sı tarafından belediyelere nüfus oranına göre taksim 
edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuştur. 
Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Kemal Doğan ve arkadaşlarının önergesi: 
(«A) ve (B) fıkralarındaki yazılı resimler liman 

dairesince tahsil olunarak ilgili belediyelere verilir. 
Belediyeler isterlerse bu resmi doğrudan tahsile yet
kilidirler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum önergeyi: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuş
tur. 

Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi: 
«Belediyeler isterlerse bu resmi doğrudan doğru

ya tahsil etmeye yetkilidir»1 

Cümlesinin metinden çıkartılması. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Önergeyi oya sunuyorum: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuş
tur. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, oy
lar aşağı yukarı aynı. 

BAŞKAN — Sayarız, emrederseniz şimdi de sa
yarız efendim. 

4 ncü maddenin açık oya sunulmasına dair öner
ge var, önerge sahiplerini sırasıyla arayacağım efen
dim: 

Sayın Kavurmacıoğlu?.. Burada. 

Sayın Angı?.. Burada. 
Sayın Kabadayı?.. Yok, Sayın Kocal kabul edi

yor. 
Sayın Nilüfer Gürsoy?.. Yok, Sayın Özer Yılmaz 

kabul ediyor. 
Sayın Danışman?.. Burada. 
Sayın Sayın?.. Burada. 
Sayın Çatalbaş?.. Burada. 
Sayın Kemal Doğan?.. Burada. 
Sayın Ali Elverdi?. Burada. 
Sayın Timuçin Turan?.. Burada. 
Sayın Dağdaş?.. Burada. 
Sayın Erek?.. Yok, Sayın Çakmakçı kalbul edi

yor. 
Sayın Galip Kaya?.. Yok, Sayın Başoğlu kabul 

ediyor. 
Sayın Köylüoğlu?.. Burada. 

Oylamayı alacağım efendim1: 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Madde 19 ret oyuna karşılık 216 
oyla kabul edilmiştir değerli arkadaşlarım, 

5 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 5. — Aynı Kanunun 21 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Tabela ve Unvan Vergisi: 
Madde 21. — Belediye sınırları ve mücavir aka

ları içinde, ticari, sınai veya mesleki faaliyette bu^ 
lunulan bütün işyerlerinin kapılarına veya elverişli 
diğer yerlerine faaliyet sahibi getçek veya tüzeliki-
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sinin adı, soyadı ve ticaret unvanı ile işinin niteliğini 
belirten bir tabelanın asılması zomnludur. 

Belödliyeler asılacak tabelaların büyüklüğünü sı
nırlamaya, asılış şekillerini düzenleımeye ve bu ko
nuda yasaklayıcı hükümler koymaya, bunlara uyul
maması hainde, tabelaları indirmeye ve uygunları
nın astırılmaısını sağlamaya yetkilidir. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarda tabela asıl
ması yükümlülüğünü doğuran ticari, sınai veya mes
leki bir faaliyette bulunanlar, bu vergiyi ödemekle 
mükelleftirler. Tabela aşılmaması mükellefiyeti kal
dırmaz. 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde (15 ve 18 nu
maralı fıkraları hariç) sözü edilen kurum ve mües
seseler tabela ve unvan vergisinden muaftır. 

Tabela ve unvar vergisi bu kanuna ekli (1) sa
yılı tarifede belirtilen hadlere göre tahsil olunur. 

Tabela ve unvan vergisinde vergilendirme döne
mi, faaliyetin yapıldığı bütçe yılıdır. Birinci altı 
aylık dönem içinde işe başlayanlardan vergi tam ola
rak, ikindi altı aylık dönemde başlayanlardan ise 
yüzde elli indirimli olarak alınır. Birinci altı aylık 
faaliyet dönemi içinde işin bırakılması halinde o büt
çe yılına alilt verginin yarısı alınmaz. 

Talbela ve unvan vergisi, ticari, sınai ve mesleki 
faaliyet sahiplerinin faaliyette bulundukları yerin be
lediyesince, mükellefin beyanı üzerine tahakkuk 
fişi esasına göre tarh ve tahakkuk ettirilir. Mükel
lefiyet ddvam ettiği sürece sınıf ve nüfusta bir de
ğişiklik olmadıkça sonraki yıllar için bu vergi ayrıca 
tebiğ olunmaz ve vergi bütçe yılının ilk gününde ta
hakkuk etmiş sayılır. Bir beldede ilk defa belediye 
teşkilatı kurulduğu veya mevcut bir belediyenin ya da 
mücavir alanlarının sınırları değiştirildiği takdirde 
ilgili belediye, mükellefleri genel beyana çağırır. 

Genel beyana çağrı tarihinden itibaren 2 ay için
de mükellefler beyanda bulunm'az veya değişiklikleri 
süresinde bildirmezlerse 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nununun mükerrer 30 neu maddesine göre vergi ida
rece tarh olunur. 

Bu vergi, aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışan 
mükellefler adına ayrı ayrı tarh olunur. 

Bu verginin mükellefleri, her ne suretle doğarsa 
doğsun tabela asma yükümlülüklerini, vergi tari
fesinde gösterilen sınıflarını, tabelalarda belirtile-
oek hususları, vergiyi tarh edecek olan belediyeye 
yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Beyanname
nin biçim ve içeriği ilgili bakanlıkça saptanır. 

Mükellefler yeni işe başlama, sınıf değiştirme 
ve işi terk gibi durumlarda bir ay içinde beyanda 
bulunmakla yükümMdürler. 

Talbela ve unvan vergisi Mayıs ve Ekim ayların
da makbuz karşılığında olmak üzere iki eşit taksitte 
ödenir. Yıl içinde mükellefiyete girifaıesi halinde, 
tahakkuk eden vergi, normal taksit zamanlarında 
olmak üzere M eşit taksitte, ilik taiksitt zamanı geç
miş ise verginin tamamı Ekim ayında, son taksit za
manı da geçmiş ise beyanname verme süresi içinde 
ödenir. 

Tabela ve unvan vergisinin ödendiğini belgele
mek üzere belediyeler «Tabela Asma Karnesi» dü
zenlemeye ve buna özel damga vurmaya veya vur
durmaya yetkilidirler. 

NİHAN tLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
bir hususu hatırlatmak işitiyorum. Maddeye ekli 
tarifeler var, zabıtlara geçmesi bakımından onl'a-
rın da okutulmaları gerekir. 1 numaralı tablo, ar
kada, 37 nci sayfada. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu maddeye 
ilişkin bir tablo varmış, bunun okunmasına gerek 
var mı? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Bizce yok efen
dim. 

BAŞKAN — Yok. 
NÎHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Var efendim, 
BAŞKAN — Teknik Komisyon temsilcisi «yok» 

diyor efendim. 
Sayın Dalkıran, Grup adıma zatıâliniz söz iste

mişsiniz, buyurun efendim. 
NÎHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

tablo var efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Tablo var, okun
masına gerek yok dedim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dalkıran, buyurun. 

NÎHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Değişiklik öner
geleri de var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bağlı cetvelleri biliyor
sunuz bütçe görüşmelerinde de okutmuyoruz Sa
yın Îlgün. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Madde ile de ilgili 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış bir şey yapmak is
temem, yalnız benini anımsadığım kadarıyla bağlı 
cetvelleri oylanırken okutuyoruz, ama daha önce 
okunmuyor. Sayın Angı, zatıâliniz de bilirsiniz 
bunu; Sayın îlgün, Bütçe Komisyonu üyesisiniz, bağ-
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lı cetveli oylanırken ofeıuıtuyomz, " ama ilk okunuşjtai 
bağlı cetvel okutmuyoruz efendim. Tatbikat bu. 
Sayın Dalkıran buyurunuz efendim. 

AP GROBU ADINA MEHMET EMİN DAL
KIRAN (Bursa) — Sayın Başkan, çok muhterem 
miUetvekilleri; 

5237 sayılı Kanunda bugün tedvin edeceğimiz 
teklif dana, evvel de var idi. Anayasa Mahkemesi bu 
Kanunun, Belediye Gelirler Kanununun bu hük
münü iptal etmişti; 29.3.1966 gün 1965/45 esas, 
1966/16 karar sayılı hükmüyle iptal edilmişti. İptal 
sebebinde çerçeve olarak, Anayasanın 61 noi mad
desine göre herkes mali gücüne göre vergi verir, 
yalnız kanunla bunlar tespit edilir, şeklinde id!i. 

Şiimdli bu gelen kanunla da bir çerçeve geıtiril-
tniş. Az evvelce münakaşası yapılan ekli 1 numara
lı cetvelde, gösterilen nüfus esası, kurumlar, ticaret 
erbabı olarak sınıflandırılmış. Nüfus, kıstas olarak 
mütalaa edilmiş. 

Kıymetli arkadaşlarım* Ankara nüfusu çok bü
yük 1 700 000 Altındağ mıntıkasında bakkallık 
yapan vatandaş var, veyahut da mücavir sahalar 
içerisinde bakkallık yapan, küçük esnaflık yapan 
insanlar var; bîr de Sakarya Çarşısında bakkal dük
kânı çalıştıran insanlar var. Acaba bunların bu ta
bela resminde nüfus esasım kaıbuî ettiğimiz zaman 
eşitlik ilkesi olur mu? Bakkaldır, ikisi de 506 sa
yılı Kanuna tabidir. Bunu nasıl telif edeceğiz? Eğer 
burada eşitlik ilkesini, herkes mali gücüne göre ver
giye, kamu masraflarına iştirak eder, diyen 61 nci 
maddeyi nazarı dikkate alıyorsak, bunun nüfusu 
büyük! olduğu için Altınd'ağ'daldi vatandaşa 5 bin ila 
50 bin lira arasında verirsek eğer Sakarya Çarşısında-
Mni kabul edebilelim de, bunu nasıl taşıyabilir? Bu 
vergide esas olacak bir ölçü olmamalıdır. 

506 sayılı Kanun hükümlerine giren küçük esnaf
ların bu vergide nektarları çok düşük olmasıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, ikinci bir nokta daha 
var. Bu Tabela Vergilerinin de alt ve üst hududu
nu, en az ve en çoğu büyük mikyasta tutmuşuz. 
5 lira ile 25 lira arasında 20 lira fark vardır; ama, 
5 bin İra ile 25 bin lira arasımda 20 bin lira fark 
vardır. Bu kadar, yani ölçülerde «5 miisli» dediği
niz zaman 20 bin lirayı ödeme meselesi zordur; ama 
25 lirayı ödeyebiirsiniz. Bu kıstas olmamalıdır. Bu 
mikyaslar büyük, yüksek tutulmuştur. Yani bu
nu siz getirdiğiniz zaman ne olacak bakın arkadaş
lar; içinizde esnaflık yapmış birçok insan vardır. 
Bakkal mutlak ve mutlak veyahut da herhangi bir ti

caret erbabı bunu müstehlike intikal ettirecektir. Bu
nun daha evvelden tatbikatım yapan kıymetli arka
daşlarım bilirler. Belediye Meclislerinde hiçbir za
man için 1 ile 5 misli olmamıştır. Anayasa Mahke
mesi 9 bin liralık bir ücret gösterdliği için Sümer-
banktan, bir belediye fahiş bir fiyat gösterdiği için 
iptal etmiştir. Müracaat edilmiştir: Danıştay Doı-
kuzuncu Daüresi bunun Anayasaya aykırı olduğunu, 
çerçevesi olmadığını, kanunla tespit- edileceğini ifa
de etmek suretiyle iptal etmiştir. Şimdi biz buraya 
getiriyoruz, çerçeve yapıyoruz. Bunu 500 bin de 
diyebilir miydik acaba? Yani ölçülerimizdeki kıs
taslar bu vatandaşın ödeme gücüyle kabili telif mi 
değil mi? îlik başta kendinizde bunu aklımızla, man
tığımızla bir ölçmemiz lazım. 

Takdir buyurursunuz kd, bu devirde ayakkabı al
mak da bir mesele haline geldi. Ankara'da alış ve
rişe bir çıkın, şurada Togo diye bir yer var, 1 800 
liraya ayakkalbı satılıyor; ama, oradan herkes ala
mıyor, tabii alması da mümkün değil. Sümerbank 
da sayei âlinizde, o da % 30 daha fiyatları yükseltti. 
Vatandaş eskicilere gitmeye başladı. Tabi çarık 
da başlayacaktır ya bu şartların altında; öyle gözü
küyor. Çünkü derMrii yüzme zamanı da geliyor 
galiba. Şimdi eskiciden de bu parayı mı alacağız 
arkadaşlar? Yani; insaf, limanın yarısıdır derler. 
Biraz düşünmek mecburiyetindeyiz. Bunu nüfus esa
sına göre yapamazsınız, kazanç esasına göredir. Ka
zandığı miktarda vergi vermesi lazım gelir. 

Küçük esnaf 50 lira aidat ödemez esnaf demek
lerine, zor öder. Onun için diyorum ki tekifimin 
başnıda, 506 sayılı Kanuna talbi olan bilumum kü
çük esnafın 50 -100 lira arasında olmalıdır vergisi, 
Türkiye çapında olmalıdır. 

İkincisi; birinci sınıf tüccarlar, kurumlar Ticaret 
Odalarına kayıtlıdır, Ticaret Odalarına bir aidat 
öderler. Bu aidatların dışında diğer kazançlarından 
da, borsaya talbi olanlar da bazı vergiler verirler, 
Ticaret Odasına vereceklerini belediyeye versinler. 
Yani Öyle bir usul getirelim ki, herkesin kazancı 
içerisinde olsun. Ticaret odaları kendi kazançlarını 
artırabilmek için mutlak ve mutlak birindi sınıf, ikin
ci sınıf tüccardan bir aidat alırlar. Bu 2 bin Mradır, 
5 bin liradır, 15 bin liradır, 50 bin liradır. 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (İçel) — 5 bin li
radan fazla olmaz. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
5 bin liradan fazla olmaz; ama, ek aidatları vardır, 
kazancın üzerinden borsalarda. Bu miktarların içe-
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ilkinde otelidir. Eğer bunu belediyelere bir gelir I 
kaynağı halimde mütalaa edip de bu kanunla bura- I 
dan çıkartırsanız, büyük ihtilaflara sebep olacak
sınız. Bu şikâyetleri sizler dinleyeceksiniz, zamanı I 
gelecek sizler dinleyeceksiniz ve göreceksiniz ki, «Pa- I 
ıra istemle benden, buz gibi souğrum senden» derler, 
sizin başınıza daha büyük dert olacaktır. Biz de kal
kacağız, diyeceğiz k'i, «E, arkadaşlar, işte zam, 
zulüm hükümeti bu. Hani size eskiden yol parasın- I 
dan bahsetmiştik, unutmuştunuz. Bir sene içerisin- I 
de, şu 13 - 14 ay içerisinde -daha önümüzde de- I 
metler de var, onları da göreceğiz - getirdiklerini 
gördünüz» diyeceğiz. 

Burada, bu ikazımızın içerisinde, siz hâkimsi
niz burada. Görüyoruz birçok şeyleri: Sayın Baş
kanlık Divanı ve Komisyon dahi bazı meselelerde 
öyle yerlere geldi ki, «iştirak ediyorum,» diyor. Az 
evvel buradan çıkarttığımız, kabul ettiğimiz bundan 
evvelki maddede konuşmuştum. Bizim teklifimizi I 
kabul ederisiniz, etmezsiniz, o ayrı bir mesele ama, 
Hükümet «kabul ediyorum» diyor, Komisyon «ka- I 
bul ediyorum» diyor; ondan sonra bakıyoruz ki, red- I 
dediliyor. Niye reddettiniz; ila biz yapacağız diye I 
mi? 

Biz de iyi fikirler getirdik size. Dedik ki, «Deniz 
Kuvvetlerine aiit vasıtalardan, limanlara girişlerinden 
resim almayınız» dedik. Sayın Balkana da gittim 
söyledim. Bunu beraberce tezekkür edebilirdik. Bu 
Mecliste yalnız sizin çıkarttıklarınız doğru, bizim 
teklif ettiiMerimiz hep yanlış mı oluyor? Sizi biz 
ikaz ettik, 

iBir hikâye ile sözümü bMrımıek istiyorum; ak
lınız başınıza yavaş yavaş geldi. Bir Musevi vatan
daş bir trene biner. Bizim mıntıkada çiroz vardır. 
Deniz kemarımdâfciler bilir. Bu akşam herhalde çi
roz olsaydı biraz daha fazla Zannediyorum Tekel 
idaresine yardım olacaktı. Onu başlar yemeye. Bir 
kâğıdın içerisine de koyar ve güzelbene dürer, te
ker teker. Yanındaki vatandaş bakar «Ne yapıyor
sun?» der; «isim var» der. «Yarın bunun bir kıs
mını yiyeceğim, zekâmı açacak» der. «Kaça aldın I 
onu?» falan derler. Giderler dışarıda bilr konuşur- I 
lar. «E, işte 25 kuruşa aldım.» 5 kuruşa almış, O 
zaman çiroz 5 kuruş. «Şunu satar mısın?», «Satamam 
ama» der «hatır için haydi yarısını satayım» der. I 
«Kaç para istiyorsun?»; «25 kuruş:» der, 3 tanesine. 
Dışarıya çıkarlar, işleri varmış onların da. Saf Ana- r 
dolu çocuğu. Başlarlar yemeye falan. Gelirler ba- I 
karlar ki kemik. «Yahu bizi sen aldattın» derler. «A, 
bak yavaş yavaş aklınız başınıza geldi» der. j 

O hesapla, biz de burada birçok meseleleri dile 
getirdik, galiba yavaş- yavaş aklınız başınıza geM, 
15 kuruşu filan teklif ettiniz. 

Şimdi bu kanunda da diyoruz ki; tabela ve un
van resminde, fahiştir bu fiyatlar. Geliniz bu fi
yatları indiriniz ve makul ölçüler içerisinde olsun. 
Bu ekspres şekilde çıkarttığınız kanunların Türk 
Milletine, Türk esnafına, Türk tüccarına ve Türk 
müstehlikine faydası omlayacak, zararı olacaktır. 
Bu zarardan hepimiz hissemizi alacağız; ama, fakir 
fukara daha büyük mikyasta bundan zarar görecek
tir. Pek tabii ki, zarar getirenlere, kendisine zarar 
verenlere de dua etmeyeceğind kabul edersiniz, tah
min ederim. 

Bu düşüncelerin içerisinde bu teklifi yapıyoruz. 
Komisyon bu teklifi alsın. Daha esaslı maddeler ha
linde getirsin. Nüfus esası mutlak ve mutlak bir
çok noktalarda hallediteeMdir. Az evvel, mücavir 
sahalardan bahsettiniz. Hizmetti giltımfemiş yerlerde
ki bakkalla, az evvel arz ettiğim yerdeki bakkal, 
kasap dahi bir değildir arkadaşlarını. Onun bura
daki kirası fazladır. Fahiş fiyatla da satar. Bu akıl 
için tarik birdir. Doğru yolu seçmek mecburiye
tindeyiz. Ettiğimiz yeminin icabı da budur. Türk 
Milletimin bizden beklediği de budur. 

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Hepi
mizin Allah aklım başına versin. Saygılar ve hür
metler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayım Erdal, Mili Selâmet Partisi Grubu adına. 
MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL 

(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda 
değişiklik yapılması hususunda teklif edilen madde
lerden 5 nci madde üzerinde Milli Selâmet Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, iki günden beri burada hep 
vergiyle uğraşıyoruz. Daha önce de bahsettiğimiz 
gibi, bu vergilerin sonu, işyerlerinin kapanmasına ka
dar gider ve ondan sonra bugün Hükümette olan 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin başı derde girer. 
Biz ne kadar çok vergi kanunu getirirsek, o kadar 
çok işyeri kapanır ve işsiz sayısı çoğalır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Tabela ve Unvan Ver
gisiyle de geçimini zor temin eden birçok esnaf da 
bunu ödeyemez duruma gelir. Çünkü yalnız bu ver
gi değil, bu teklif edilen vergi aşağı yukarı 14 tane 
vergidir. Bunun hepsi de esnafa, tüccara, sanayiciye 
yüklenmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu Tabela Vergisinde bir 
ayırım yapılmamış. Yani şu bakımdan yapılmamış; 
bazı meslek sahiplerinden bu vergiyi almamak lazım. 
Şu bakımdan almamak lazım : Bugün, Türkiye'de 
muayyen şehirlerde doktor, mühendis, avukat ve bu
na benzer meslek sahipleri toplanmıştır. Bunları daha 
küçük şehirlere, daha geri kalmış yörelere gönder
mek için bazı imkânları sağlamak lazım. Bu da nasıl 
olacak? Onu bu Tabela Vergisi ve bazı vergilerden 
muaf tutulacak hatta bazı krediler de sağlanacak, 
geri kalmış yörelerde bu insanlar çalışacak ve orası 
kalkınacak. 

Devlet olarak, millet olarak milyonları, milyar
ları veriyoruz; üniversitelerde mühendis, doktor, 
avukat yetiştiriyoruz ve bunları Türkiye'nin 4, 5 şe
hirlerinde çalışmasını sağlıyoruz^ diğer yerlere gön
deremiyoruz. 

Tam Gün Yasasıyla doktorlarımızın daha uzak 
şehirlerimize, köylerimize kadar gitmesini istiyoruz; 
ama bir taraftan da 'bu vergilerle onların oralara git
memesini sağlıyoruz. Birçok vilayetlerimizde doktor 
ve mühendis yoktur, birçok kazalarımızda yoktur. 
Çünkü oralarda mağdur oluyorlar, geçinemiyorlar, 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde kalı
yorlar. 

Bu teklif hazırlanırken bunlar gözönüne alınma
mıştır. Aslında alınması lazımdı ve bu hizmetlerin 
gitmesi için de bilakis yardım edilmesi lazımdı. Bu 
bakımdan, bu maddenin yapısına 'biz Milli Selâmet 
Partisi Grubu olarak karşıyız. Gayet tabii vergi alı
nacaktır; ama bu yerine göre ve miktarını da hesap
layarak alınması lazımdır. Hazırlanan listede deniyor 
ki, «10 bin nüfustan aşağı olan şehirlerde Tabela 
Vergisi 1 000 ila 3 000; birinci sınıf tüccardan 500 
ila 1 500...» ve böyle gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1 500 - 2 000 nüfuslu be
lediyeler vardır ve burada birisi bakkaliye dükkanı 
açmıştır ve orada belki dükkân kirasını da zor ödü
yor. Şimdi bundan siz bir de ayrıca Taibela Vergisi 
alırsanız; o, orada belki o dükkânını kapar gider; 
o köye hizmet gelmez veya orada bir iş yapmak is
teyen şahıs, kendi memleketidir hizmet etmek işitiyor, 
oraya bir işyeri açtığı zaman, hemen Tabela Vergisi 
vereceksin diye vergi isterseniz, o işyeri de açmaz 
ve maalesef o geri kalmış bölgeler de geri kalmışlık
tan kurtulamaz. Bunların mutlaka hesap edilmesi 
lazımdı. Küçük vilayetlerimiz, 10 bin, 15 bin nüfuslu 
vilayetlerimiz de aynı durumdadır. Bu bakımdan ada
letsiz bir vergi sistemi getiriliyor. Zaten daha öncede 
bahsettiğimiz gibi, adaletli vergi sistemi olsaydı, mu

halefet partisi olarak biz de karşı çıkmazdık, siz de 
bu sıkıntılara girmezdiniz. Baştan beri adaletsiz oldu
ğundan yakınıyoruz. İşte burada da onu görüyoruz. 

Şimdi bu kadar Tabela Vergisi, diğer vergileri 
koyarsanız; herhangi bir tüccar, esnaf veya işadamı 
veya bir meslek sahibi, madem bu sıkntılara giriyo
rum, bu vergileri veriyorum, ben giderim Ankara'da, 
istanbul'da daha büyük şehirde yaşarım der ve bü
yük şehirlere akın eder ve o zaman da küçük şehir
lere, küçük yörelerimize hizmet gitmez. Zararı da 
bütün millet görmüş olur. 

Bu bakımdan, bu hesapta yapılması lazımdı. 
Teklif getiren Hükümete bunların düşünülmesini 
tavsiye ediyoruz. Bu oylamada, kanunlaşırken gözö
nüne alınırsa çok iyi olur. Bu hususta şunu teklif 
ediyorum : Bir defa köy belediyelerinden bunun 
alınmaması lazımdı. Çok sayıda köy belediyeleri var. 
10 bin nüfustan küçük olan kazalarımız var, bunlar
dan alınması ve bir de daha fazla doktor, mühendis, 
avukat gibi kimseleri küçük yörelere çekmek için, 
bunlardan Tabela Vergisi alınmamasının daha uygun 
olacağı kanaatindeyiz. Çünkü biz ona fazla maaş ve
riyoruz, devlette çalıştırıyoruz; aslında fazla maaş 
vermeden ona bazı imkânları sağlayıp, devletin büt
çesinden fazla para vermeden, kendi kendine o geri 
kalmış yörelerde çalışmasını bu şekilde sağlamış olu
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, burada da yine mücavir 
sahalar var. Belediye hizmeti götürülen yerden biz 
ancak vergi alabiliriz. Mücavir sahalarda her hangi 
bir işyeri açmış şahıstan, bu köye benzer bir durum 
oluyor, Tabela Vergisi alamayız. Çünkü zaten oraya 
belediye hizmetleri gitmiyor. Belediye hizmetleri gi
den yerden vergi alırsak, veren insan da memnun 
olur, isteyerek verir. Çünkü kendisine hizmet götür
müş oluyoruz. Bunun kaldırılması daha uygun olur
du. Daha önceki maddelerde aynı şekilde bu getiril
miştir, yanlış bir yola gidiyorsunuz, bu yoldan dön
memiz lazım. Çünkü, yarın bunun tahsiline gittiğimiz 
zaman, devlet olarak zor zorluklarla karşılaşırız. 

Yine bir işyeri açılıyor. Bu işyerinde 2 ayrı şahıs 
çalışabilir, 3 ayrı şahıs çalışabilir. Burada her ayrı 
şahıs için ayrı bir Tabela Vergisi almanın bir fay
dası yoktur. Çünkü maddi durumu iyi olan bir iş
adamı müstakil bir işyeri açar, başkasının yanında 
çalışmaz. Maddi durumu iyi değilse, 2 kişi, 3 kişi bir • 
işyeri açar, ayrı ayrı çalışırlar ve orada kendi geçi
mini sağlarlar. Ayrı ayn çalışanlardan da vergi alın
ması adaletsizdir; zaten geçinemiyor. Müşterek de 
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çalışması iş icabı uygun değilse, burada yanlış iş yap
mış oluyoruz. Yani bu maddede bir çok noktaları 
adaletsiz vergi getiriyor. Bunlardan vazgeçmemiz la
zım. Temennimiz, kanunlaşırken, arkadaşlarımızın 
bunları düzeltme yönüne gitmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, biz muhalefet olarak hep 
tenkit etmiyoruz, yol da gösteriyoruz. Ama maalesef, 
iktidar, iktidar rahatlığı altında benim yaptığım doğ
ru diyor ve doğruyu bırakıp eğri yola gidiyor. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bitiyor Sayın 

Başkanım. 
Şurada haklı tenkitlerimizi dikkate alırsanız ne 

üzücü hadise olur, ne yanlış bir iş yapılır. Buradan 
çıkan hayırlı kanunlara da milletimiz saygı gösterir 
ve ona lazım gelen kolaylığı gösterir, devletin istedi
ği vergiyi de verir. Bu şekilde milletimiz huzur için
de ömrünü geçirmiş olur. 

Bu hataların düzeltilerek bu kanunun çıkması ve 
bu kanunun da milletimize hayırlı olmasını temenni 
ediyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sayın Kocal, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 

adına. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, öne

rimiz dikkate alınmadı mı? Meclis salonunu ne hale 
getirdiler. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Uyuyorlar. 
BAŞKAN — Uyaralım efendim tek tek, ne ya

payım yani? Sıra sıra dolaşayım mı Sayın Sayın? 
AHMET SAYIN (Burdur) — îkaz edin efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kocal. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşla
rım; 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çer
çeve 5 maddesinde aynı kanunun 21 nci maddesini 
aşağıdaki şekilde değiştiren yasa teklifi üzerinde 
MHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Değiştirilmesi istenilen 21 nci maddenin 1 nci 
paragrafım okuyup zamanınızı almak istemiyorum, 
hepinizde var. Bu 1 nci paragrafın en sonunda «Ni
teliğini belirten bir tabelanın asılması zorunludur» 
diyor. Bu «Zorunlu» kelimesinin yapılmaması karşı
sında ne gibi bir işlem yapılacağı, maalesef madde 
metninde bulunmamaktadır. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Belediye Meclisi 
verecek kararı. 
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TURAN KOCAL (Devamla) — Evet, Belediye 
Meclisi verecektir ama, o zorunluğun karşılığı nedir? 
Bir lira mıdır cezası 1 milyon lira mıdır, nedir? 

Ayrıca, 2 nci paragrafında; belediyeler, asılacak 
tabelaların büyüklüğünü sınırlamaya ve asılış şekille
rini de tarif ederek, 2 nci paragrafı bitirmektedir. 
Belediye Meclisleri tabelaların büyüklüğünü tespit 
edecekler. Türkiye'nin neresdnde görülmüştür bu ay
nı tip tabela? Aynı Kızıl Çin'de olduğu gibi, herkesin 
aynı tip elbise giymesi gibi bir şey, olacak iş değil. 

Muhterem arkadaşlarım, değiştirilmesi istenen 
yine 1 nci maddenin Tabela ve Unvan Vergisi 1 nu
maralı cetvelde tespit edilmiş. Bu 1 numaralı cetvel
de, nüfus miktarlarına göre ve ticaretle uğraşan kişi
lerin, kuruluşların ticaret şekline göre değerlendirme
ler ayrı ayrı ele alınmış. 

Burada gerçek, usulle Gelir Vergisine taıbi olan bar 
esnafın - misal olarak, 'Söylüyorum - 400 lira ite 1 250 
lira arasımda tajbela resmi ödeyecektir diyor. Peki 
ıbu 4ÖCI lira mı olacak, 1 (250ı lira mı olacalk, hangisi 
öiacalk veya or|ıia yerdeki ralkaimsa ıbu nasıl tesibit 
edilecek? Buradan çıkan amana şu: Mevcut belediyele
rin poiiıtıilk, aniaıyıiş'ima göre, Ibu tabelalarım esnafa yan-
suması olıae akıtır, Ve fonundan da 'birtakım sürtüşme
ler ve şikâyetler 'kendiliğimden zuhur edecektik. 

Ayrıca, bu 1 numaralı tablonun götürü usulle 
Gelir Vergisine taıbi olan, ki 'bulgun götürü usulle 
vergiye taıbi olan esnafın ödediği yıllılk vergi, şu an
daki duruma göne çok az bir rakamdır; ama yeni ge
tirilecek olan vergi sisteminde de bu. götürü usulle 
Vi/Tgıi sistemime talbi olacaik mikıtar ödemesinin sayın 
Cumlhuriyeıt Hai'k Partili arkadaşlarımızın ve Hükü
metin ısrarla söylediği gibi 'küçük esnafın yanında ve 
'koruyucusu olacağını söylemesine rağmen, feaikıyo-, 
ruz ki, burada bu götürü usulle Gelir Vergisine tabi 
olan esnafın asacağı, asmaya da mecbur olduğu 
assa da aşmasa da - o tabeladan alınacak yıllık vergi 
3 750 lira. Bu mudur falkiir fukara esnafın yanında 
'Oİmaik; anlayışı? Neden ıbu böyle? 

'Biraz sonra zannedersem vereceğimiz değiştirme 
önergeleriyle bunu değiştireceksiniz;. Neden? Ne
deni şu1: Söyleyeyim, 4 ıncü mıalddenin 'görüşülmesin
de söyledik, deniz; nakliyatı vasıtalarından 2 lira ile 
15 lira tonilatosundan günlük resim alınır,. Plan Büt
çe Komiisyomulnıun (kararı ûlaralk önüımlüizde. Plan 'Büt
çe Karma Koırnisiyioınju bumu görüşmüş ve 2 lira ile 15 
lira arasında olarak tespit etmiş ve önümüze geüirmiş-
Cumlhuır'iyett Halik Partili a!rikadıaışlarımın vermiş ol
duğu değiştirtme önergesiyle 2 lira 15 kuımşa, 15 lira 
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da 150 kuruş olarak teklif edildiğinde Plan - Bütçe 
Komıisyonju ©aşfcama, veya ilkıinoi başkıanı arkıadaşnmız 
ı«Bunun hakkaniyet usulüne uygun oMuğunu ve en 
doğrusu olduğu»nu söylemek suretiyle bu değiştirme 
önergesine katılmıştır, Manası; Plan Bütçe Komis-
lyonju, !bu tekjliifin ü!2xdnde hliç görüşmeden - karaka
lem çdızırüiiş altım -. imizatamış olmasnının ifadesidir, 

Mdhiteremı aricaıdaşlapm, yine ajynı maddenin bir 
faölümlühdö dıiyoirkıi, «Bu vergi aynı işyerinde ortak 
olmaıksıznn çalışan müikdılefler adına ayrı ayrı tarh 
olunur.» 

Pekit, ayniı işyerinde otrtalk otomdan çalışan kişile
rin hulkjuikii geçerliliği nereden var ne nereden biliyor» 
sunulz; orada ortak 'olduğun/u? Şayet ortalkısa, zaten 
onun Ibir örtalkhk işlemi olacaktır; vergi dairesine 
kaydı ile veıya 'buna benızer işlemleni ile. 

O haldle, bunun tatbikatında küçük bJr esnaf tica
retle uğıraişıyor, senin ailen de, ıbalban da, oğlun da, 
(kardeşiin, de, halan da, dayın da, teyzen de burada 
oncaktii diiıye her, birinden 3i 75Q lira oranındaki ve 
md'kitarındıalkıi o tabela resmi harçlarını 10 defa ala
caksınız ve 37 50Q l'irja ibdtr iklüçıüik esnalftan para ala-
caikjsıınız, ibu muldulr adalet? 

ERTUĞRUL GÜNAY (Oridu) — Nerede bu? 
Rüyanda mı götrdlün bunu? 

TURAN KOCAL (Devaım'la) — Yaıamı'ş olduğunuz 
tasarıdan slöyıKiıyoıium, 'ben uydurmuyorum, tasarıyı 
okursanız görfürstünüız. 

Ayrıca, gene bu maddenin "incelenmesinde, bir 
yerinde * tam ptnograıf metnini okumuyorum - «(beyan
namemin bitim ve liçeriği ilgili bakanlıkça saptanır» 

»Ben !biu Iköliımieferden bir şey anlayamadım. İçerik, 
dışeriik, caneriği gıilbi Ib'ir şey geldi bana. (CHP sıra-
laranldan «Anlliayaımaizısın» isesUeri) Bunun düzeltilmesi 
lazrmdjiir klanaaiüiınıi ttaşıımıaiktayıımi.: 

AKIN SİMAV (İzmir])) — Yaşın küçüktür daha 
öğrenemezsin., 

TURAN KOCAL (Devamla) — Evet, evet, dinle
yin, dinleyin. 

Gene maddenin en son böiimlünde «Talbela ve 
Unvan Vergisinin ödendiğini foelgelemek üzere, beledi
yeler, «talbela ajstma ikamesi» düzenlemeye ve buna 
özel daımlga vurmaya veya ıvurdurmaıya yetlkiliidıirler» 
demieklıedir, Ben ibu son praigıraifitan, neden icalbefctiğiny 
ve niçin Ihuraya 'konduğunun, ıkı'rtasiyeciliği getirmek-
ten ibaişka bir, anlamı taşımadığı kanaatini da^önmek-
teykn ve lüzumsuz bir cürrie olduğu inancını şahlsen 
taşımalkjtayım-

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Aniayamaz-
>9in< 

TURAN KOCAL (D'ayamla) —' Sizlin anlamadı
ğınızın ifadesidir «anlamıyorsun;» deyişiniz. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Kilometren 
•bitti senin. 

TURAN KOCAL (Davamla) — Doğrudur, doğ< 
rulduır, sizlini •anlayışınız. 

iFaıkıic ive 'fukaranın yanında olduğunu söyleyen.. 
.SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Doğru. 
TURAN KOCAL (Devamla) — ...Sayın Cumhu

riyet Halk Pairtiföfer; doğrunun yanına 'ben de şimdi 
!bir dağru koyuyorum - talbeladan vergi resıim harcı 
olarak 25 bin lira alacağınızı işte sizin yazılarımız, or
taya koyuyor; ben yazmıyorum. (CHP sıralarından'' 
«Zenginlerden sesleri) Evet, zenginler, zenginler. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — 1 nci sınılf tüc
carları eziyor değil mj? 

TURAN KOCAL (Devamla) — 3 750 lira da her-: 
halde biüıy)ü(ki tüccarlardır-

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Senin inşaatın
dan aJmiayaıcağıẑ  

TURAN KOCAL (Devamıla) — Muhterem arka
daşlarım; bu 5 nici madde, aynı 'kanunun 21 noi mad-. 
desin/in değiştirilmesi ile getirilmek istenen değişiklik-
'lerin Plan Bütçe Komisyonu tarafından tekrar ince-
lenımıek ve gerçekçi olanak düzenlenmıesıinde faiyda 
görmekjteyiz ve bu düzenleme ile de fakir fukara hal
kımıza ıhizmet edeceğine inanıyoruiz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz bu 
şekildeki bu maddemin memleketimize, nutfle&imize 
•ve ibelediyâde (bulunan vatandaşlarımıza yararlı ola
cağına inanmaldağımıızdan dolayı mlüsipet oy vermeyece-
ğira'zii bildirir. Yyce Meclisi saygı ile selamlarım., 
i(MHP şûralarından alkışliar) 

BAŞKAN — Teşefckür ederim sayın Kocal. 
Kişisel olarak sayın Ersoy? Yok. 
Sayın Alkjsalkal?, Yok^ 
Sa'yın İlgün? Buyurun efendim, 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Hayrettin Uysal ve arkadaşları tarafından verilen 

Belediye Gelirleri Kanun Teklifinin 5 nci maddesin
de «Tabela ve Unvan Vergisi» adı altında bir vergi 
getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, böylesine teknik bir ka
nunun Hayrettin Uysal ve arkadaşları tarafından de
ğil, Maliye Bakanlığının çok değerli uzmanları tara
fından hazırlandığını hepimiz biliyoruz ve buna hak 
veriyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, bütün siyasi partilerin tem
silcileri olarak halkın içerisinden geldik ve buradaki 
görevimiz, uzmanlar ve bürokratlar tarafından ya
pılan kanun tasarı ve tekliflerini en iyi şekilde bu
rada incelemeye tabi tutmak ve hakikatleri ortaya 
çıkarmaktır. 

Şimdi burada bir tablo getiriliyor. Bütçe Plan 
Komisyonunda bunu dile getirdim, fakat maalesef 
iktidara mensup arkadaşlarımız bu tablodaki rakam
ları, miktarları azaltmak değil, aksine daha çok ço
ğalttılar. Benden evvel konuşan çok değerli bir ar
kadaşım, Sayın Dalkıran konuşmasında ifade etti
ler, dediler ki: Bir mahalledeki bir eskici, bir ber
ber, bir kalaycı bakın sizin getirdiğiniz kanun tekli
finde ne vergi verecek"? 

Muhterem arkadaşlar, nüfusu 500 000'den fazla 
olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin 
gecekondu semtlerinde kendi çoluk çocuğunun rızkı
nı temin etmek mecburiyetinde olan bir eskici, bir 
berber 1 yılda Tabela ve Unvan Vergisi olarak as
gari 800, azami 3 750 lira verecek. 

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Asgari ne kadar? 

NİHAN İLGÜN (Devamla) — 800, azami 3 750 
lira. 

Diyeceksiniz ki, asgarisini uygulayacağız; peki, 
azamisini niye koyuyoruz?. 

Bir belediye var ki, 800'ü uygular; bir başka be
lediye var ki, 3 750'yi uygular. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi düşünün nüfusu 
10 OO'den aşağı olan bir kazada, bir kasabada bir 
cadde üzerinde fevkalade güzel döşenmiş bir kuaför 
niteliğindeki bir berber herhalde Ankara'nın bir ge
cekondu semtindeki bir berberden az kazanıyor de
ğildir; çok daha fazla kazanıyor. Ona 200 lira vergi 
getiriyorsunuz, 200 lira. Diğerine 3 750 lira getiri
yorsunuz. Bu mümkün değildir; bu adil değildir 
muhterem arkadaşlar. 

Bu hususta bizim vermiş olduğumuz kanun tek
lifinde bizde de rakamlar var; bakın biz ne demi
şiz: Asgari 100, azami 200 lira ve bunun ötesinde 
Bütçe Plan Komisyonunda Hayrettin Uysal ve ar
kadaşları tarafından verilen kanun teklifinde asgari 
hadler 500, azami 2 500'ken; Bütçe Plan Komisyo
nunda iktidara mensup arkadaşlarımızın önergesiyle 
bu nispet düşürülmemiş, aksine 800 lira ile 3 750 
liraya çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, birtakım kanun teklifleri
ni ve tasarılarını burada sırf aceleye getirmek ve bir 
an evvel çıkarmak düşüncesiyle hareket etmeyelim. 
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I Elimizi vicdanımıza koyalım. Götürü usulde Gelir 
I Vergisine tabi ve işyerine sahip bulunan ticari, sınai 
I ve mesleki faaliyet sahiplerinin, bu küçük esnafın, 
I dar gelirli vatandaşın bu tabela ve unvan vergisini 

aşağıya indirmeye mecburuz, 3 750 lira çoktur; bu 
1 hususta değişiklik önergelerimiz var, bunlara Yüce 
I Parlamentonun itibar etmesini bekliyoruz. 
I Muhterem arkadaşlar, bir de ayrıca bu madde-
I de istisna getirilmemiş. Maddenin başlığında, «Be-
I lediye sınırlan ve mücavir alanları içinde ticari, sı-
I nai veya mesleki faaliyette bulunan bütün işyerleri» 
I diyorsunuz; istisna gelmemiş. Düşününüz, küçük sa-
I nat kooperatifleri vardır, yapı kooperatifleri vardır; 
I bunlar da mesleki faaliyetlerde bulunurlar. Bu mad-
I deye bir istisna fıkrasının eklenmek suretiyle bu yapı 
I kooperatiflerinin ve mesleki kooperatiflerin, küçük 
I sanat kooperatiflerinin bu fıkradan, bu maddeden 
I çıkarılması şarttır. 
I BAŞKAN — Sayın İlgün, süreniz bitti efendim. 

NİHAN İLGÜN (Devamla) — Toparlıyorum 
I efendim. 
I BAŞKAN — Lütfen, yardımcı olunuz efendim. 

NİHAN İLGÜN (Devamla) — Bunun yanında 
I Tabela ve Unvan Vergisi işyerine tabela asılsın ve-
I ya asılmasın alınacaktır; ona bir diyeceğimiz yok. 
I Ama bundan sonraki maddelerde ilan ve reklam res-
I mi geliyor. Şu kanun çıkıncaya kadar bir işyeri bir 
I tabela yapmıştır, bu tabela içerisine unvanını yaz-
I mıştır; aynı tabela içerisinde reklamını da yapar. 
I Bunu nasıl ayırdedeceksiniz? Mümkün değildir. 
I Bu bakımdan, bu Kanunun bu maddelerine açık-
I lık getirilmesi lazımdır. İstisna maddelerinin konma-
I sı lazımdır. Tablodaki götürü usulde Gelir Vergisine 
I tabi olan esnafın nispetlerinin azaltılması şarttır. 
I Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlgün. 
I Sayın Çatalbaş, buyurunuz efendim. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Herkes 
I uyuyor Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Sayın Akay, siz burada başkan ola-
I rak otursanız ne yaparsınız; söyleyin lütfen? 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Uyu-
I yanları uyandırırım. 
I BAŞKAN — Gezerim, sıraların arasında gezerim, 
I dolaşırım filan; değil mi efendim. İdare Amiri ar-
I kadarlarımız dolaşsınlar efendim, çağırdım. 
î Buyurun efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
I Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
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Görüşülmekte olan yasanın 5 nci maddesi «Tabe
la ve Unvan Vergisi»ı başlığını taşıyor. Bir defa bu
na sadece «Tabela Vergisi» demek kanımca doğru 
olurdu. Çünkü unvanı ticaret; Ticaret Kanunu hü
kümlerinde olan bir mevzudur. Anayasa Mahkeme
sinde iptal edilmiş olan bu madde, gerçekten sayı
lan 1 800'e varan belediyelerimizin bugüne kadar 
çığlaşmış olan dert ve sorunlarına bir çare aramak 
için getirilmiş. Buna katılıyoruz. 

Sayın tlgün ve diğer grupları adına konuşan 
değerli parlamenter arkadaşlarımızın değindiği gibi, 
Sayın Uysal ve muhterem arkadaşları tarafından ha
zırlanan ve 36 ncı sayfada yer alan bağlı cetveldeki 
rakamlar içinde kalınması bugün için gerçekçi olur, 
görüşünü bendeniz de savunmak istiyorum. 37 nci 
sayfada getirilen rakamlar ve hadler fevkalade faz
ladır. 

Bugün belediyelerimizin hitap ettiği nüfus sayı
mız.... 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — (Elindeki tab
loyu göstererek) Bu mu doğru? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Evet. 
... Yaklaşık olarak 30 -. 32 milyondur. Bu yasanın 

kapsamına girecek mükellefiyet sayısı da - yine yak
laşık olarak yaptığım hesaba göre - 6 milyon mükel
lefi kapsayacaktır. 

Şimdi yasa hazırlanırken bendeniz Hükümetten 
gelmediği için, komisyon ve arkadaşlarımızın hazır
ladığı bir yasa olduğu için tam anlamıyla tetkik edil
mediği yargısına vardım. 

Bakınız, 36 ve 37 nci sayfalarda iki tane, kay
nakları kesin olarak tespit edilmiş cetvel var. Fakat 
maddenin 2 nci fıkrasında, belediyelerce tarh ve tah
sil edilecek olan bu vergi beyan esasına bağlanmış ve 
işin devam ettiği sürece otomatik tahakkuk usulü 
getirilmiştir. 

Şimdi hem cetvelleri koyacaksınız, hem beş tane 
bölüm halinde nüfuslara göre verginin miktarlarını 
kesin olarak tespit edeceksiniz, sonradan ikinci fık
rada «Beyan esasına bağlıdır» diyeceksiniz. Bu doğ
rudan doğruya, bu yasanın tetkik edilmeden Yüce 
Meclise gelmiş olduğunun yegâne kanıtıdır. Ayrıca 
bu fıkranın sonunda «Tabela asma karnesi düzenle
necektir») diyorsunuz. Bir madde içinde mükellefi 3 
tane sisteme bağlıyorsunuz, 3 tane şarta bağlıyorsu
nuz. 

Muhterem milletvekilleri, bu yasa Hükümet ta
rafından getirilmemiştir. Fevkalade teknik bir konu
dur. Bu konu konuşmacı bütün arkadaşlarimızea, 

J grup sözcülerimizce defalarca dile getirildi ve ger-
I çekten 3 ncü maddeyi, Yüce Meclisin değerli üyele-
I rinin hepsinin hakikaten vicdanlarının sesini dinle-
I yerek, yüce komisyonun ve sayın Hükümetin ve de-
I ğerli arkadaşlarımızın hepsinin inceden inceye de-
I rinlemesine incelemek suretiyle gerekli düzenleme-
I lerin yapılmasını ve bu yanlışlıkların ortadan kaldı-
I rılmasım Yüce Meclisten arz ve talep eder. Bu yan-
I hşlıklar düzeltildiği takdirde, bugün büyük ve küçük 
I 1 800 belediyemiz olan Türkiye'mizde 30 seneden 
I beri düzenlenmemiş olan bu yasaya ve Yüce Mec-
I üslere birçok defa geldiği halde kadük olan bu ka-
I nun memleket ve milletimiz için hayırlı olacağını sa-
j vunuyoruz. Ama Yüce Meclisin değerli üyeleri bu 
I yasa üzerinde hassasiyet ve titizlikle durmak sure-
I tiyle bu yanlışlıkları ve gerçekten ilerisi için çok bü-
I yük sıkıntılar... 
I BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, süreniz bitti efen-
I dim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Baş-
I kanım, bağlıyorum. 

I BAŞKAN — Bu bağlama lafı epeyce uzatıyor 
I süreyi. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Ayrıca 
I mücavir saha konusu birçok hatipler tarafından dile 
I getirildi. 
I Muhterem milletvekileri, çağın koşulları içinde 
I mücavir saba bugün köylere kadar gitmiştir. Aynca 
I küçük nahiyelerde mücavir alanlar vardır. Bunlar; 
I bir demirci tasavvur ediniz. Bu bir demircinin asa-
I cağı bir köydeki tabela ne olacaktır? Bir at getirile-
I cek buna nal çakacak; affedersiniz bir çift öküz ge-
I tirilecek 4 tane nal çakacak 16 mıhla ve siz bundan 
I 3 750 lira vergi alacaksınız. Halktan yana olmak bu 
I mudur? Fakirden yana olmak bu mudur? Halkın 
I yanında olmak bu mudur? 
I Yüce Meclise saygılar sunar, tasarının düzenle-
I nerek Yüce Meclise gelmesini arz ederim ve teşek-
I kür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
I ALPASLAN (Tekirdağ) — İzin verir misiniz Sayın 
I Başkan, Komisyon olarak oturduğum yerden bir hu-
1 susu açıklamak istiyorum? 

BAŞKAN — "Elbette efendim. 
I PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
I ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan; konuşan 
I iki değerli Adalet Partili üye arkadaşım, bu Tabela 
I ve Unvan Vergisiyle ilgili cetvelden söz ederken hep 
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asgariyi değil, azamiyi belirttiler. Oysaki asgarilerin, 
alksine karar alınmadığı sürece, 11 nci madde gere
ğince asgari miktarların uygulanacağı hükmü var
dır 11 nci maddeye göre. 

Bu itibarla değerli arkadaşlarımızın söylediği gibi 
değil, örneğin götürü usulde Gelir Vergisine tabi 
olanlarda 10 binden aşağı nüfuslu yerlerde 600 de
ğil 200, 10 COl'den 30 bine kadar olan yerde 900 de
ğil 300, 30 binden 150 bine kadar nüfusu olan yer
lerde 1 800 değil 600, 150 binden 500 bine kadar 
olan yerde de 3 bin değil 700, 500 binden yukarı 
olan yerde de 3 750 değil, 800 lira olarak tabela ve 
unvan vergisi 'uygulanacaktır 11 nci madde hükmü 
gereğince. 

Saygıyla bilgilerinize sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 

TURAN KOCAL (istanbul) — Sorular var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Alacağım efendim; bize ilk defa 
Sayın Kılıç'ın talebi geldi, Sayın Kocal zatıâlinizin 
sorusu var. 

Sayın Başoğlu, Sayın Altunay, Sayın Sayın, Sa
yın Çakmakçı, Sayın Ablum, Sayın Okur, Sayın 
Efeoğlu, Sayın Dağdaş, Sayın Kemal Doğan, Sayın 
Kavurmacıoğlu. Başlka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma işlemini bu şekilde tespit ettik ve bitir
dik 

Sayın Kılıç buyurun efendim, ilk soru sizin. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
5 nci maddenin gerekçesinde, daha önce bu madde
nin mahiyetinin daha doğrusu Anayasa Mahkemesin
ce iptal edildiği ifade edildikten sonra, «ele alındı ve 
vergiye dönüştürüldü» diye bir ifade vardır. 

Şimdi buna göre, daha evvel adı «tabela parası» 
da olsa, daha evvel adı «tebala rüsumu» da olsa, sa
dece «vergi» kelimesini ikame etmek suretiyle Tabe
la ve Unvan Vergisinin Anayasaya nasıl uyduruldu
ğu anlamak mümkün değildir. 

O itibarla Sayın Bakandan ricam, hangi sebepten 
eski tabela rüsumu, her ne ise adı, onunla bu ver
giyi her halükârda vatandaştan alınan miktar oldu
ğuna göre, neden ve nasıl Anayasaya uygun hale ge
tirilmiştir? 

ikincisi : Bir mukayese yapabilmemiz için, ge
çen zaman içerisinde elbette fiyatlarda konjonktürde 
ihtiyaç maddelerinde ani bazı değişiklikler olmuştur. 
Anayasa Mahkemesinin iptalinden önce Tabela Ver
gisi olarak veya tabela unvanı ile hangi yılda ne ka
dar para almıyordu ki, bugün maddeye eklediğimiz 

kanun teklifine eklediğimiz (1) sayılı tablo ile bunu 
mukayese ederek, acaba yaptığımız iş eskisine nazaran 
farklı mıdır? Geçen zaman içerisinde iyi mi takip 
etmediniz? Bir haksızlık var mıdır? ileri bir vergi ka
nunu tasarısı mıdır, yoksa az bir vergi tasarısı mıdır? 
Bu mukayeseyi istirham ediyorum. 

Üçüncü husus: Birçok belediyelerin seyyar satıcı
sı dediğimiz seyyar işyerlerinden - genel manada söy
lüyorum - bir pikabın arkası da olabiliyor, bir araba 
da olabiliyor, bir simitçi de olabiliyor, bir dondurma
cı da olabiliyor; birçok belediyelerimiz bunlardan nu
mara vererek vergi aldıkları vakidir. Yeni teklifin 5 
nci maddesinde «seyyar işyeri» olması halinde buna 
ait bir numara, bir tabela olacak mıdır? Vergilendire
cek midir? Ve nasıl vergilendirecektir? 

Bir suale dönüştürmeye gerek görmeden bir küçük 
hatayı ifade ediyorum : Maddenin matlabında «Tabe
la ve Unvan Vergisi» dendiği halde, buna ait tarife
de «Tablo ve Unvan Vergisi» diyor. Zannederim 
«Tabela ve Unvan Vergisi» olacaktı, bunu düzeltil
mesini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Zaman kazan

mak için, kötü bir sual. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Matbaa hatasın

dan yararlanılmaya çalışılıyor. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Yapmayın, so

ruya tevcih etmeye gerek görmedim dedim. Bu kadar 
da olmaz ki. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, mesele halledildi efen
dim. 

Sayın Kocal, buyurunuz. 
TURAN KOCAL (istanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan öğrenmek istediğim hususlar şunlar
dır : 

1. Belediye Meclislerinin tespit edeceği Tabela 
Vergisi, o işyerinde, o işyerinin genişliğine kâfi gel
mez ise, maddenin 1 nci paragrafına göre nasıl bir 
ceza uygulaması yapılacaktır?. 

2. Birinci paragrafın amir hükmü olarak, zorun
luluk tatbikatının nasıl yapılacağını, Sayın 'Bakanın 
izah etmesini istirham ediyorum. 

3. Tabela ve Unvan Vergisinin, bir numaralı tab
loda nüfusa göre hadler ve bu hadlerin tayin ve tespiti 
nasıl olacaktır? Kesinlik ilkesine nasıl uydurulacak
tır? 

4. Aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışan mü
kelleflere ayrı ayrı tarh yapılmasında mükelleflerce 
geçerliliğini nasıl izah ederler? 
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5. Tabela asma faaliyetinin düzenlenmesinden 
beklenen netice nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Bakan, bu sorulara bilahara mı cevap vere

ceksiniz, toptan mı cevap vermek istersiniz? Ben sor
mak istiyacını hissettim. Yoksa tamamını birden de ce
vaplayabilirsiniz, istediğiniz biçimde. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, uygun gö
rürseniz bu iki soruya hemen cevap arz etmek istiyo
rum. Ötekileri de ayrıca üzerinde durup cevap arz 
edebilirim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan; ilk soru, 
Tabela Unvan Vergisinin, ya da bu adla daha önce 
yürürlükte bulunan vergi veya resmin Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmiş olduğuna göre, neden 
yeniden böyle bir ihdas yoluna gidilmiş olmasıyla ilgi
liydi. 

Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması, res
min miktarının belli edilmiş olmasından ileri geliyor
du. Oysa bu kez, şimdi Millet Meclisinde görüşül
mekte olan -kanun teklifinde, verginin konusu, mik
tarı ve ödenme şekli açıklanmak: suretiyle yeni bir 
uygulama alanı açılmış olmaktadır. 

Hemen arz etmek isterim iki, aym düşünüş içinde 
19711 yılında Sayın DemireTin başında bulunduğu 
Hükümet tarafından ve sayın soru sahibinin de üyesi 
bulunduğu Hükümet tarafından da aynı anlayış için
de bir tasarı hazırlanarak Türkiye Büyüik Millet Mec
lisine sevk edilmiştir. Ve orada da bu vergimin adı 
Tabela ve Unvan Vergisi olarak belirlenmiştir ve 
tasarıya bağlı bir cetvelde bugün olduğu gibi, nüfus 
'dağılımına göre çeşitli miktarlarda vergi alınması 
öngörülmüştür. 

Seyyar satıcılardan Tabela ve Unvan Vergisi alın
ması sözkonusu değildir. Metniyle bu teklife ekli olan 
cetveli arasındaki fark, sadece Sayın soru sahibinin 
işaret ettiği gibi bir matbaa hatasından ileri gelmek
tedir, 

Sayın Koçal'ın sorusuna geçiyorum. 
Aynı tabelada hem işyerini bildirir, hem de rek

lamını yaparsa ne olacağı soruldu. İşyerini belirten 
bir tabela asılması mecburidir ve ayrı olması gerekir. 
Reklam için tabela asılmışsa, ondan ayrıca reklam 
ve ilan resmi alınacaktır. 
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Aynı işyerinde ortak olanlardan ayrı ayrı Tabela 
ve Unvan Vergisi alınmaktadır, diye bir soru yönel
tildi. 

Böyle değildir, teklifte öngörülen şekle göre bir 
işyerinde ottak olmaksızın çalışanların ayrı ayrı ver
gi ödemesi ve orta'k olanların da birliklte tek vergi 
ödemesi söz konusudur. 

Verginin ödenmesindeki zorunluk, Tabela ve Un
van Vergisinin yerinde yapılacağı incelemelerle sap
tanacak ve yerine getirip getirmediği böylece açıklığa 
kavuşturulmuş olacaktır. 

Sorulan sorular bundan ibarettir, cevap arz etmiş 
Oldum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Cevapladınız, teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

Buyurun Sayın 'Başöğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) Sayın Başkan, 

Sayın Balkandan 5 nci madde ile ilgili bir sorum ola
cak. 

Önce bu Meclisin - Halik Partili arkadaşlarımın 
ısrarla söyledikleri birinci görevi olan kanun yapma 
ile ilgili olarak yapılan görüşmelerde, bazı bakan
lar da dahil, bazı arkadaşların söylenenleri dinleme
diği, çoğu da uyuyarak zamanı geçirdiği için ve 
maalesef söylenenler dinlenilmeden, sorulara cevap 
veriliyor. 

BAŞKAN — Efendim, sizin muhatabınız olan Ba
kan sizi dinliyor Sayın Başoğlu. Soru olarak bunu ni
ye soruyorsunuz ki, ef endim? 

MUSTAFA BAŞOĞLU <Ankara) — Söylenen
lerin dinlenmediği, sorulan soruların cevaplandırıl
madığı ve böylelikle vatandaşlara ağır bir yük yük
leyecek olan bu kanunun, Yüce Meclisin üyelerinin 
asıl görevi olan kanun ya^ma görevi, uykulu gözlerle, 
yorgun hallerle yerine getirilip getirilemediğine Sayın 
Bakanımız inanmakta mıdır? 

(BAŞKAN — Bu, soru olmadı. 
•Buyurun Sayın Altunay. 
ETEM 'NACİ ALTUNAY ^Amasya) — Sayın 

Başikan, Sayın Balkandan şu sorularımın cevaplandı
rılmasını rica ediyorum: 

1. Görüşülmekte olan 5 nci maddenin yine 5 
nci fıkrasında «Tabela ve Unvan vergisi bu kanuna 
ekli (1) sayılı tarifede belirtilen hadlere göre tahsil 
olunur» diyor. 

Tarifeye baktığımız zaman, tarifenin meslek sı
nıfı esasına dayalı olduğu, buna rağmen aym madde
nin 2 nci fı'krasında ^Belediyeler asılacak tabelaların 
büyüklüklerini sınırlamaya, asılış şekillerini düzen
lemeye yetkilidir» denilmektedir. 
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Acaba, tabelaların metrekaresinden de vergi al
mayacağımıza göre, tabelaların büyüklüğüne göre 
vergi alınmayacağına göre, büyüklük tespitinin bu 
kanunda yeri nedir, bu hüküm -ne için konulmuştur? 
iBu anlaşılamamıştır. Bunun, aydınlatılması 'bakımın
dan açıklanmasını rica ediyorum. 

BASKAN — Soru değil mi efendim bu? 
ETEM NACÎ ALTUNAY (Amasya) — Evet 

efendim soru. 
IBAŞKAN — Bitti mi Sayın Altunay? 
ETBM NACÎ ALTUNAY (Amasya) — Bitmedi 

Sayın Başkanıim. 
Böyle bir düzenlemeye gitmekle belki 1580 Sayılı 

Kanunu değiştirmek mümkündür; ama belediyeye ak
la gelen yetkileri vermek hakkımız mıdır efendim? 

BAŞKAN — Tam bir izahat bu; soru 'değildir 
efendim. 

ETEM NACÎ ALTUNAY (Amasya) — Soruyo
rum Sayın Başkanım. 

•2, 5 nci maddenin 21 ncj maddesinin sonunda 
«Tabela asılması zorunludur» diyor. 

Aynı maddenin 3 ncü fıkrasının sonunda «Tabe
la aşılmaması mükellefiyeti kaldırmaz» deniyor. 

(Ben, bu ikisinin niye aynı madde içerisinde yer 
aldığını anlayamadım. Maddenin sonunda «asılmaz» 
olduğu vardır, o zaman 3 ncü fıkranın sonunda aşıl
maması halinin zikredilmesinin manasını da anlaya
madım. 

3; Efendim, bir de 1 nci fıkrada, tabelada bu
lunması lazım gelen hususların nelerden ibaret oldu
ğu, tayin ve tespit edilmiştir. 

Aynı maddenin 10 ncu fıkrasında beyanname mü
kellefiyeti konurken, mükellefe tabelada belirtilecek 
hususların neler olduğu... 

'HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
bunların hiçbiri soru 'değil 

BAŞKAN — Sayın Altunay, çok rica ederim, 
bu işi biraz ciddi tutmamız lazım geldiği kanaatini 
taşıyorum; yani zatiâlinizin soruları gayri ciddidir 
demek istemiyorum. Yalnız 5 nci madde* görüşülür
ken 10 ncu maddeye atıf yaparak illa bir soru icat et
mek gibi bir durum ortaya çıkıyor. 

Bu ba'kımdan çok rica ediyorum, başjka maddeye 
atıl yapmayın. 

ETEM NACÎ ALTUNAY (Amasya) — Affe
dersiniz Sayın Başkanım, ben 5 nci maddenin 10 ncu 
fıkrası dedim, 5 noi maddenin 10 ncu fıkrasından söz 
ediyorum, 5 nci maddenin 10 ncu fıkrasını uygun 
gördüm< 

Şu gösterdiğim kanun alelacele hazırlanmış ve 
huzurumuza getirilmiştir; onu burada açıklamak isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Altunay, bu tarafa dönün ko
nuşun efendim. 

Bunlar izahat efendim, açıklama efendim, soru 
değil efendim. Ondan sonra şu veya bu şekilde it
ham altında kalıyoruz, rica ediyorum 'sizden. 

ETEM NACÎ ALTUNAY (Amasya) — Sayın 
Başkan, bu hüküm niye yer almıştır burada? 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Bir sürü yazılmayan 

var, yazılmayanlardan da bahsedin Sayın Altunay. 
BAŞKAN — Sayın Ateş, rica ediyorum efendim, 

rica ediyorum; değerli arkadaşlarımız anlayışlıdırlar. 
Sayın Çakmakçı, buyurunuz eefendim. 

KAYA ÇAKMAKÇI ((Antalya) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz benim de birkaç sorum var: 

1. Birden fazla belediye sınırı veya mücavir 
sabalarında tabela asmak yükümlülüğü 'doğuran ti
cari, sınai veya mesleki faaliyet yerleri açan mükel
lefler her yer için ayrı ayrı mı Vergi ödeyecekler, yok
sa sadece bir tanesi için mi vergi ödeyecekler? 

2. Tabela ve Unvan Vergisi, kanun teklifinde 
belediyelerin asılacak tabelaların... 

MALİYE ©AKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan an
layamıyorum 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Tabela ve Un
van Vergisi, kanun teklifinde belediyelerin asılacak 
tabelaların büyüklüğünü sınırlamaya, asılış şekilleri
ni düzenlemeye yetkili olduğu belirtilmektedir. 

Çeşitli belediyelerin çeşitli ebadda tabela tespit 
etmesi, aynı işi gören esnaf arasında ilk yatırım mik
tarında farklılıklar doğuracaktır. 

©ir kısım esnafın az, bir kısmının daha fazla ta
bela yaptırma ücreti ödenmemesi yönünden bütün 
belediyelerce uygulanacak tabela ebat ve asılış şekli
nin Yerel Yönetim Bakanlığınca tespit edilmesi dü
şünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ablum. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 

Başkan., t 
BAŞKAN — Efendim sizlin sanıyorum kî önemli 

bir sorunuz olmalı. Sayın Ablum biraz ileri teşrif 
eder misiniz efendim? 
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AHMET MAHtR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan 5 nci madde ile ilgili 4 tane 
sualim var : 

1 ncisi; tabelalar ve diğer uygulamalarla ilgili 
hususlardır. 

2 ncisi; tabela asma konusudur. 
3 ncüsü; beyanla İlgili hususlardır. 
4 ncüsü de, bu madde ile ilgili 1 numaralı reklam 

muhteviyatı ile ilgili hususlardır. 
1 nci sualimi arz ediyorum : 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci mad
desiyle değiştirilerek getirilmek istenilen Tabela ve 
Unvan Vergisine benzer vergi ve mükellefiyetler hak
kındaki metnin kaleme alınmasından önce tatbikatta 
herhangi bir müşkülata ve aksaklıklara meydan ve
rilmemesi için; 

a) Gelişmiş memleketlerdeki buna benzer mev
zuat gözden geçirilmiş midir? Şayet gözden geçiril
miş ise, bu memleketler hangileridir? Gözden geçiri
len yabancı memleketlerin mevzuatından ne gibi ik
tibaslar yapılmıştır? Hangi yönleriyle yararlanılmıştır? 
Bu iktibaslar veya yararlanmalar muhteva bakımın
dan mıdır, yoksa şekil bakımından mı olmuştur? O 
ülkelerdeki vergi nisbetleri veya miktarları ne seviye
dedir? Daha açık bir ifadeyle kazanç ve gelirlerine 
nazaran, ortalama nispeti ne seviyede bulunmakta
dır? Bu ülkelerde alınan Tabela ve Unvan Vergisi ve
ya buna tekabül eden vergi ile diğer vergiler birleş
tirildiği takdirde şahıs veya fertlerin veya kurumla
rın bir yılda ödediği toplam vergilerin tutarı, yıllık 
kazanç veya gelirlerine kıyasla ortalama ne nisbete 
baliğ olmaktadır? 

b) Yukarıda izahını istediğimiz hususlar, geliş
miş memleketlerle yapılan bir kıyaslama ile ilgili bu
lunmakta idi. Şimdi de Türkiye gibi gelişme halinde 
olan ülkelerle ilgili kıyaslama yapabilmeye imkân 
verecek izahını gerektiren hususları arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ablum, konuşmaya çevirdiniz. 
Ben cidden bir soru bekliyordum efendim. Rica edi
yorum, 5 dakika kişisel konuşma süresi var, 5 dakika. 
Bir değerli arkadaşım soru sormak için, 5 dakikayı 
kullanamaz. Rica ediyorum. Bu işin bir esprisi var. 

AHMET MAHtR ABLUM (Kütahya) — Türki
ye gibi gelişme halinde olan ülkelerden hangi ülke
lerde Tabela ve Unvan Vergisi tatbikatı vardır? Bu 
vergiler o ülkelerde mahalli idareler tarafından müs
takil olarak mı tahsil edilmektedir, yoksa devlet bunu 
diğer vergilerle bir arada tahsil ederek bir kısmını 
mahalli idarelere mi devretmektedir? 

ı EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Çok zor bir 
sual, gerçekten zor. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — O ülke-
I lerdeki Tabela ve Unvan Vergisi istisnası var mıdır? 
I Bu istisnalar neye göre tespit edilmişlerdir? 

I Görüşmekte olduğumuz 5 nci maddenin istisna 
I hükmünü ihtiva eden 4 ncü fıkrası müphem ve muğ

lak bulunmaktadır. Bilfarz, OYAK'a ait satış yerle-
I rindeki... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Soru mu* 
bu? 

BAŞKAN — Sayın Ablum, kesiyorum sözünüzü, 
kesiyorum sözünüzü. (Gürültüler) 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Beye-
I fendi, neden soru olmasın? 
I BAŞKAN — Bağışlayınız beni, kesiyorum. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
I Başkan, sualimi arz ediyorum. Burada yer alan ta-
I belalar veya... 

BAŞKAN — Sayın Okur, Sayın Okur? (AP sı-
I ralarından gürültüler) 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
I Başkan, zatıâlileriniz... 
I BAŞKAN — Rica ediyorum. 
I Sayın Okur, yok mu efendim?.. Yok. 
I Sayın Efeoğlu. 

AHMET MAHtR ABLUM (Kütahya) — Komis-
I yon metninde yer alan... (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sözünüzü 
I kesti. Sözünüz kesildi. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 5 nci mad
deyi İçtüzüğün 83 ncü maddesi gereğince Komisyona 

I geri alıyorum efendim. 
I BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Geri alıyorum. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — ...Satış 
I yerlerindeki tabelalar veya bazı kamu kuruluşlarının 
I veya yardım sandıklarının... 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Geri verilmiştir. Komisyona maddeyi geri ver-
I dim. (Gürültüler) 
I Sayın Çoban, lütfen yerinize efendim. 
I 6 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

I Madde 6. — Aynı Kanunun 21 nci maddesinden 
I sonra aşağıdaki mükerrer 21 nci madde eklenmiştir. 
I İlan ve Reklam Resmi : 
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Mükerrer Madde 21. — A) Belediye sınırları 
ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve 
reklamlar, ilan ve reklam resmine tabidir. 

İlan ve reklam resminin mükellefi, ilan ve rekla
mı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tü
zelkişilerdir. Türkiye'deki ilan ve reklam araçlarıyla 
yapılmak üzere yurt dışından gönderilen ilan ve rek
lamların resmi, bunlarıf Türkiye'de dağıtan veya da-
ğıttıranlar ve teşhir eden veya ettirenler tarafından 
©denir. 

Maktu tarifeye tabi ilan ve reklam işleriyle uğra
şanlar, bu ilan ve reklamlara aiit resmin mükellefle
rince ödenmiş olduğunu aramak zorundadırlar. Aksi 
takdirde bu kimseler resmin ve cezanın ödenmesin
den sorumludurlar. 

Nispi tarifeye tabi ilan ve reklamları başkaları 
adına kendi araçlarıyla yapanlar, yaptıkları ilan ve 
reklamlara ait resimlerin mükellefler adına ilgili be
lediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 

B) Aşağıdaki ilan ve reklamlar, resimden müs
tesnadır. 

1. Gazete ve dergilerde, yalnızca sözkonusu ga
zete ve dergilerle ilgili olarak yapılan ilan ve reklam
lar ile kitap ve dergilerin kapaklarında veya içerisin
de yazarın veya baskıyı yapan müessesenin öteki ya
pıtlarını gösteren ilanlar; 

2. Kayıp kişilerin aranmasına ilişkin ilanlar ve 
gerçek kişilerin iş arama ilanları; 

3. a) Genel ve katma bütçeli idareler ile genel 
bütçeden ödenek alan kamu kurumları, kamu yararı
na olan dernekler, sendikalar ve Bakanlar Kurulunca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, kuruluş amaçla
rına uygun olarak yapılan ilan ve reklamlar; 

b) ti özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların 
kuracakları birlikler ve iller Bankası ile ortaklarının, 
adı geçen kuruluşlar adına yapacağı ilanlar; 

c) Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partile
rin yapacağı her türlü ilan ve reklamlar. 

Yukarıdaki idarelere bağlı olup, ayrı tüzelkişiliğe 
sahip olan iktisadi işletmeler bu muaflıktan yararla
namazlar. 

4. Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları ve Köy Kal
kınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifleri Birlikleri 
Merkez Birliği (Köy - Koop), Esnaf Kefalet Koope
ratifleri ile bunların birlikleri tarafından yalnızca 
ülke ürünlerinin mallarının ve turizminin reklamını 
ihtiva etmek ve her hangi bir ticari veya sınai kuru
luşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve 
afişlerle aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ti
caret, sanayi ve tarım müesseselerinin sadece isim ve 

ticaret unvanları ile adreslerini ihtiva etmek üzere 
yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler (Bun
larda yer alan ve müesseselerin uğraş alanlarına giren 
ilan ve reklamlar hariç); 

5. Umumi mahallere reklam amacı ile konula
cak kamuya yararlı sandalye, sıra, salıncak, şemsiye, 
bank gibi araç ve gereçler. 

C) Bu resim, kanuna ekli (2) sayılı tarifedeki 
had ve oranlarda ilan ve reklamların cins ve nitelik
lerine göre «maktu» veya değer esası üzerinden «nis
pi» olarak alınır. 

Nispi resme tabi alan ve reklamlarda resim mat
rahı, bu ilan ve reklamların yapılması karşılığı olarak 
her ne nam ile olursa olsun nakten veya hesaben 
ödenen ücrettir. 

İlan ve reklam yapan basın, sinema, tiyatro ve 
benzeri yayın ve eğlence işletmelerinin, kendilerine 
bağlı olarak kurdukları ilan ve reklam acente ve pro
düktörleri vasıtasıyla sağladıkları ilan ve reklamların 
ücretleri, kendilerine bağlı olmayan emsali acente 
ve prodüktörlüklerinden elde olunan normal ücretler
den düşük olamaz. 

Maktu resimler, mükellefin ilan veya reklamın 
yapılmasından önce vereceği yazılı bildirim üzerine; 
nispi resimler ise sorumlunun veya mükellefin ilan 
veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ay içinde ve
receği (her ne nam ile olursa olsun nakden veya he
saben alınan ilan ve reklam ücretleri ile bunları öde
yenleri gösteren) beyanname üzerine; 

1. Maktu tarifenin 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı bentlerinde 
yazılı ilân ve reklamlarda bunların dağıtıldığı, yayın
landığı veya teşhir edildiği yer belediyesince, 

2. Nispi tarifenin 2 nci bendinde yazılı ilan ve 
reklamlarda, bu ilan ve reklamların basıldığı yer be
lediyesince, 

3. Maktu tarifenin 5 nci bendinde yer alan ilan 
ve reklamların resmi, yayının yapıldığı yer belediye
since, 

4. Birden fazla yerde basılan yayın vasıtaların
da yayımlanan ilan ve reklamların resmi; aynı ilan 
ve reklamın birden fazla yerde basılan nüshalarda yer 
alması halinde yayın vasıtasının merkezinin bulun
duğu yer belediyesince, bir yerde basılan nüshalarda 
yer alması halinde o yerin belediyesince, 

Tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Nispi tarifenin 
1 nci bendinde yer alan radyo ve televizyon aracılığı 
ile yapılan ilan ve reklamlardan alınacak resim, TRT 
Genel Müdürlüğünce tahsil edilerek, İller Bankasın-
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da bu konuda kurulacak ortak fona yatırılır. Bu fon 
belediyelere nüfuslarına göre dağıtılır. 

Bildirim ve beyannamelerin biçim ve içeriği ilgili 
Bakanlıkça belirlenir. 

D) Maktu tarifeye tabi ilan ve reklamların res
mi makbuz karşılığında peşin olarak, nispi tarifeye 
tabi ilan ve reklamların resmi ise bildirim süresi için
de ödenir. 

Belediyeler gerekli görülen hallerde, resmi öden
miş olduğunun belirtilmesi amacıyla, ilgili ilan ve rek
lam üzerine özel damga koymaya veya koydurmaya 
yetkilidirler. 

Bu madde hükmüne göre ödenen resimler, Gelir 
ve Kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde 
gider olarak kabul edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Çatalbaş. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, bu mad
deyi de 5 nci madde gibi önergeleriyle birlikte Ko
misyona geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim afedersüniz, Komisyon 
maddeyi geri aldığı için şimdilik görüşme imkânınız 
yok Sayın Çatalbaş. 

Teşekkür ederim. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Aynı Kanunun 27 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi : 

Madde 27. — A) Konu : Bir belde sınırları ile 
o beldenin mücavir alanları içinde bulunan eğlence 
yerleriyle, gerek o belde sınırları ve mücavir alanları 
içindeki ve gerekse dışındaki hizmet işletmelerinde 
yapılan faaliyetler, bu Kanuna-ekli (3) sayılı tarifede 
gösterilen oranlarda eğlence ve hizmet işletmeleri res
mine tabidir. 

B) Resmin mükellefi eğlence yerleriyle hizmet 
işletmelerini işleten veya bu yerlerde eğlence tertip 
eden gerçek ve tüzelkişilerdir. Eğlenceyi tertip eden
lerin, bu yerin işleticisi olmamaları halinde, sözko-
nusu yerleri işletenler resmin ödenmesinden sorum
ludurlar. 

Müşterek bahislerde mükellef, bunları tertip eden
lerdir. 

C) İstisnalar : 1. Ulusal bayramlar veya tarihi 
özellik taşıyan günler nedeniyle resmi kuruluşlarca 
düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, 
spor yarışma ve gösterileri, balo, temsil ve benzeri 
faaliyetler; 

2. Kültürel, sosyal turistik ve ekonomik amaç
larla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, 
şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler nedeniyle fesml 
kuruluşlarca veya resmi kuruluşların desteği ile ter
tip edilen eğlenceler; 

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul der
nekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri 
ve siyasi partiler tarafından hâsılatı tamamen kendi
lerine kalmak veya bir hayır amacına tahsis edilmek 
üzere tertiplenen eğlenceler. (Şu kadar ki, orduevle» 
rinde ücretle gösterilen filmler ile bu bentte sözü edi
len kuruluşların ve derneklerin yararı ileri sürülerek 
başkaları tarafından düzenlenen eğlenceler istisnadan 
faydalanamazlar.) 

4. Tiyatro, karagöz ve ortaoyunları. 

D) Matrah : Resmin matrahı, biletle girilen eğ
lence yerlerinde sağlanan gayrisafi hâsılat; biletle 
girilmeyen eğlence yerleri ve hizmet işletmelerinde ve 
biletle girilmekle beraber, ayrıca ücret veya konsü-
masyon bedeli alınan eğlence yerlerinde bilet bedeli 
dahil toplam gayrisafi hâsılat; müşterek bahislerde 
ise bahsi tertip edenlere kalan gayrisafi hâsılattır. 

Biletle girilen eğlence yerlerinde gayrisafi hâsılat, 
bilet bedellerinden, resim hariç olmak üzere eğlen
ceyi tertip edenlere kalan toplam gayrisafi hâsılatı 
ifade eder. 

E) Resmin ödenmesi : 1. Bilet kullanılması 
mecburi olan yerlerde resim, bilet bedellerine eklen
mek suretiyle hesaplanır ve özel damga konulduktan 
sonra ilgili belediyeye ödenir. Bu suretle alınan bilet
lerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak öde
nen resim geri verilir. 

Resmi kuruluşlarca yürütülen spor müsabakaları, 
at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile 
birlikte alınan resim, satılan biletler tutarına göre, en 
geç bir hafta içinde ilgili belediyeye yatırılır. 

2. Biletle girilmeyen yerler ile müşterek bahis
lerde her aya ait resim, o ayı izleyen 7 gün içinde 
ilgili belediyeye bir beyanname ile yatırılır. 

Hizmet işletmelerinden belediye sınırları ve mü
cavir alanları dışında bulunanların resimleri, yol 
bağlantısı en yakın olan belediyeye ödenir. Anlaş
mazlık halinde en yakın belediyeyi, ilgili Bakanlık 
saptar. Şu kadar ki; bunlardan köy hudutları içinde 
olanlarca ödenen resmin >% 30'u belediyelerce ilgili 
köy tüzelkişiliğine verilir. 

Bilet usulüne tabi olmayan -eğlence yerleri ve hiz
met işletmelerinde belediyeler, hazırlayacakları mü
hürlü veya soğuk damgalı faturaları veya mükellef -
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lerce bastırılacak adisyonları onaylamak suretiyle 
kullandırmaya yetkilidirler. 

Belediyelerce resmin, biletlere matbu damga ko
nulması suretiyle ödenmesi zorunlu kılınabilir. Basılı 
damganın yetiştirilememesi gibi haklı sebepleri bulun
ması halinde, belediyenin yazılı müsaadesi ile basılı 
damgasız bilet kullanılabilir. 

Bu resim hâsılatının 1% 10'u, bulunan yerlerde 
Darülaceze - hissesi olarak ayrılıp belediyece sözko-
nusu müesseseye ödenir. :% 10'u da verem savaşına 
ayrılıp belediye sınırları içinde Verem Savaş Derneği 
teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe verilir. Böy
le bir kuruluş yoksa doğrudan doğruya belde içindeki 
Çocuk Esirgeme Kurumuna verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — AP Grubu 
adına Sayın Çatalbaş konuşacak. 

7 , 2 , 1979 O : 5 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Çatalbaş mı konuşacak efendim? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Evet Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Çatalbaş, söz sı
rası tespit ediyoruz, 

Sayın Çatalbaş, size söz verme olanağım şu anda 
kalmadı. Çünkü, çalışma süresinin bitimine 5 daki
ka var. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmak 
üzeredir. Madde üzerinde görüşme açsak bile ta
mamlama olanağımız yok. 

Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmama
sı konusundaki görüşmeleri yapmak ve kanun tasa
rı ve tekliflerini görüşmek için 8 . 2 . 1979 Perşembe 
günü (yani bugün) saat 15.(XWe toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 04.56 
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Uyuşmaabk Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakfejtdalki Kamun Tasarısına 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 281 

Katbul edenler : 272 
Reddedenler : 4 
Çelkittserler : 1 

Geçersiz oylar : 4 
Oya kaıtirmayanlar : 165 

Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
ismail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHtSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneşi Öngiilt 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhart Alp 
Mustafa Başoğlu 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 

Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
önder Sav 
Cengiz Şenses 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BOLU 
Avni Akyol 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emin Dalkıran 

-AH Elverdü 
Mehmet Emekli 
Yılmaz Ergenekon 
Hasan Esalt Işık 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bi'beroğlu 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 
Mehmett Irmak 
Aslan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbrti Öznal 
Cavittin Yenal 

Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğtu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrerri Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Al! Köymen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Ak 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Süleyman Arif Emre 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Turan Kocal 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep Özel 
Cengiz Özyalçm 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 

Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Arash 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
M. Kuibİaiy tm«r 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Hüseylin Kalef 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir A b t a 
Nlzataııetitin Çoban 
HülseyfİM Cavtilt Erddmıir 
İfflhan Ersoy 
A1Ü İrfan Haznedar 

MALATYA 
Lüitf i Doğam 
Ahmet Karaaislan 
AM Kırca 
Mustafa Şemıtüıik 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zefci Karagözlü 
Erkin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Metim Musaoğlu 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NlĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Eeemiş 
H. AVnii Kavunmacıoğlu 
Sadi Somuncuöğlu 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul Gimay 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kenan Bulutoğlu 
Ilyas Kılıç 

I. Etem Kıhçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaifer önder 
Hüseyin Özalp 
S, Orhan Uluçay 

SÜRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Derriirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfll Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 
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VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 

Mehmet Salih Yıldız 

ADANA 
Cevdet Akçalh 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
HaUl Ağar 
Kemal Tabak 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet özutku 
M t̂e, Tan (B.) 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz AygÜn 
Alişan Canpolat 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

(Mılsltalfıa iKıhç (iB.) 
Teoman Köprülüler (B.) 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 
Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsinü Yâmacz (t.) 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Halil KaraatU 

ZONGULDAK 

K. Kemal Anadol 

Ömer Barutçu 

ÇANAKKALE 
İrfan Binay 
Akan Tuna 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Ahmet Çimbek 

DENİZLİ 
Musltafa Kemal Aykurt 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmult Kepolü 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 

Bülenjt Eceviit 
Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelük 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erkovan 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Gündüz Ökçlüın (B.) 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
imam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Süleyman Şimşek 

(Reddedenler) 

İSTANBUL I ERZURUM I BURDUR 
Abdullah Tomba I İsmail Hakkı Yıldırım | Ahmet Sayın 

(Çekinser) 

KOCAELt 
Turan Güneş 

(Geçersiz Oylar) 

MALATYA I KAHRAMANMARAŞ I DENİZLİ 
Turan Fırat I Mehmet Yusuf Özbaş | Adnan Keskin 

(Oya Katılmayanlar) 
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İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Tarhan Erdem 
Orhan Eyülfooğliu (!B.) 
Nihat Kaya 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Numan Uzun 
Cellâl Yardımcı (1.) 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur (B.) 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Şinasi Osma 
Cemal Tencan (1.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
OğllZ SÖgUtlÜ 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Kenan Akman 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
Aykte Menderes 
Fa^uık Sülkıam (<B.) 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önoi Şaikar 
Faik Tünün 
Yahya Uslu 
Hail Yurffcseven 

MARDİN 
Febim Adak 
Şerafettin Elçii (B.) 
Abdülkadir Timıuırağaoğlıu 
Nurettin Yılmaz | 

(Açık Üyt 

Ayidun 
Edinne 
Maöıisa 
Muğla 

MUĞLA 
Ahmöt BuManîı 
Zeyyaıt Mandalünci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çel'ilk 

ORDU 

Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Haımıdli (Mağden (İ. Ü.) 
Günay Yalın 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 

SİİRT 

Zeki Çelker (1. Ü.) 
\bdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

4îkler) 

1 
İl 
lı 
1 

SİNOP 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel KaramoUaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 

URFA' 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
MıUisllUh Görıenıtaış (ıBşıki. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk.V) 

ZONGULDAK 
Cahiıt Karakaş/ (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 
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1948 Gün ve 5237 Saıyıh Belediye GelMeıü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kamın 
Tekftffıilnin 3 mcü Maddesine Vermen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Günjeş Öngült 
Möte Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan; Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa; Kılıç 
Teoman; Köprülüler 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 246 

Kaibul «demler : 221, 
Reddedenler : 
Çekünserler : 

Geçersiz oylar : 

24 
1 

— 
Oya katıfaaıyanllaI, : 20Q 

Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Derijiz Baykaİ 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
trfarn Özaydırdı 
Sadullah Usumi 

BtLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk KaraJbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaıg 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

— 2 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Kesktin 
Ömer ihsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Süleyman Saibrli Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Ali Rıza Septıioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündük Ökçün 
İsmail Özen 

05 — 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ek reni Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İ S T A N B U L 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
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Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur, 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çajcmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlaju 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M, Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vebdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Farulk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 

Turan Fırat 
Ahmelt K-ajraaslap 
Ali Karca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 

Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Erfk'in Topfcaıya 
Hasan Zöngdn 

MARDİN 
ŞerafettÜ'm Elçli 
Metin Musaoğlu 
Ahmet Türtk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüfeeödi 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Atleş 
Ertiuğrul Günay 
Günay Yahn 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tunlcay Mataracı, 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
llyas Kılıç 
1. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemün 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sa'bri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Sajüh YıJdjz 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K, Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Ka,ra,çelik 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Selâhattin Kılıç 

AMASYA 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
tsmail Hakkı Köylüoğlu 

(BURDUR 
Ahmet Sayın 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

ADANA 
Cevdet Akçialı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet özutku 
Ali thsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 

İSTANBUL 

Fehmi Cumalıoğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Abdullah Tomba 

KARS 
Bahri Dağdaş 

KOCAELt 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
ihsan. Kalbadaıyı 

MALATYA 
Mehmet Recai Kultan 

MANİSA 
Sümer Oral 

NİĞDE 
H. Avtti Kavuıtnracıöğlıı 

SİVAS 
Ali Gürbüz 

(Çekinser) 

İSTANBUL 
Turan Kocal 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin tnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz ıflt.) 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaath 
Cemal Külahlı 
Kasım önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan B'inay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çiırfbek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçufoaşı 

DENİZLİ 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattün Karakoç 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

TEKİRDAĞ 
Nihan llgün 

TOKAT 
Faruk Demlirtola 

TRABZON 
Kemal Cevher 
Lütfi Göktaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ZONGULDAK 
Albdulmuttalip Gül 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Faik öztürk 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğfu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Süleyman Arif Emre 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
îhsan Toksan 
Numan Uzun 
Celâl Yarldıımiciı (t.) 

ÎZMlR 
Talât Asal 
Alev Coşkun- <B.) 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemiajl TarcatT(L) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAFR AMANMAR AŞ 

Halit Evliya 
Mehmet-Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

M. Meclisi B : 45 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Abdüîkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmafil Hakkı Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasau Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan. 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kuibiay tnıer 
Necaıtd Kalaycıoğlü 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmeft Mahir Ablum 
Nizaimöttiın Çoban 
Hüseyin Cavilt Erdıeimir 
ilhan Ersoy 
Alı irfan Haznedar 

MALATYA 
Lütfi Doğam (B.) 

MANİSA 
Öniol Sakar 

(Açık Ü) 

Aydın 
Edirne 
Ma'nisa 
Muğla 

7 . 2 . 1979 0 : 5 

Faik TüMiin 
Yahya Uslu 
Hail Yurteeven 

MARDİN 
Febirn Ada'k 
Abidüllkaldıir Timfuırağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmeit BuDdaniı 
Zeyyat Man'dalünci 

MUŞ 
TCal^ılrn Pimrıe 

M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ibrahta Etheim Boz 
Esat Kıratlioğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çelilk 
Sadi Somüncuoğl'u 

ORDU 
Memidulh Ekfeji <iBiş(k,,V) 
Mamdıi Mağden (t. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
izzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
I. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

>elikler) 

1 
1. 
1, 
1 

SÜRT 
Zeki ÇöMker (t, Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdüîkerim Zilan 

SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Ömer Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Mslih Görenftaş (Bşk.V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyülboğlu 
(Bşk. V. ) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Cahlit Kaırakajş (Başkanı) 
Ahmet Gültekin Kızılısık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

— 208 — 



M, Meclisi B : 45 7 . 2 . 1979 O : 5 

1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye GeîCrkırî Kamuimınıd^ Değişiklik Ya;p«!lnıasına lilşkiin Kanun 
Teklifinin 4 ncü Maddesine Yerilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. ismet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman, Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 216 
Reddedenler : 19 
Çök&nserler : —• 

Geçersiiz oylar : — 
Oya katılmayanlar : 2HU 

Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
frfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal. Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esatt Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskıin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Saibrİ Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septiioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrerri Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY, 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabrı Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 

Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
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M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

ÎZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksek Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
îsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERt 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

ANKARA 
Mustafa Başoğlu 
ismail Hakkı Köylüoğlu 

ANTALYA 
Kaya Çakmakçı 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Ali Elverdi 
Özer Yılmaz 

M. Meclisi B : 45 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüiseyiin Kaleli 
Farulk Süıkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaımöttin Çoban 

MALATYA 
LüJfcfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Al!i Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Etlkin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafeltltlin Elçi 

Metin Musaoğlü 
Ahmet Türk 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 

Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 

İsmet Angı 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 

7 . 2 . 1979 O : 5 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tunjcay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
îlyas Kılıç 
Muzaffeı Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 

lenler) 

İSTANBUL 
Turan Kocal 
Recep Özel 

KARS 
Bahri Dağdaş 

KAYSERt 
Kemal Doğan 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sa'bri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattln Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet SaMh Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

MALATYA 

Mdhimet Recai Kütaın 

NİĞDE 

H. Avni Kavurmacıoğliu 

TEKİRDAĞ 
Nihan llgün 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Güneş Öngüt (B.) 
Mehmet Özutku 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Ahm'et Hamdi Çelebi (İ.) 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Muştala Kılıç (!B.) 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
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Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz !(İ.) 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyetitin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Saffet Ura) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çim!bek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçübaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
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ılmayanlar) 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

'GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demiıel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyaıışan 
İhsan Toksan 
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Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı (İ.) 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Terjcan (İ.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
ulasan Seyithanogiu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dara 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bsfc. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzüoğlıı 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kuiblaiy İtmer 
Necaiti Kalaycıoğhı 
Aydim Menderes 

(Oya Kat 
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KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüıseıylinj Cavtit Erdemir 
îltıaın Ersoy 
Ali irfan Haznedar 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ömoİ Şa!k:ar 
Faik Türün 
Yahjya Uslu 
Halil Yurtseven 

MARDİN 
Fehiım Ada'k 
Abdüllkadiır Timluırağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Abjmıdt Buldanlı 
Zeyyat Manda'Iinci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
tbrabji'nı Ethem Boz 
Esat Ku-atlıopu 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
Sadi SomuncuıoğlU 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Hamidi Mağden (i. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
I. Eteni Ezgü 
İ. Etem Kıhçoğlu 

(Açık İ 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çelikler (t. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demiirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfü Göktaş 

İyelik) 

1 
1 
1 
1 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
iMusftüh Görenıtaş (Bşk;. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyülboğlu (Bşk.V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

— > » . . t±m*u .^... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Gensoru önergeleri. 
2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri, 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar

kadaşının; Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerinden 
ötürü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği id
diasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı, konu
sunda görüşme. (11/30) 

2. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/32) 

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

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

5. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl̂  
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/31) 

6. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşla
rını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Pla-
nına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakam 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

7. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSt Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı' ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Deniz 
Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme. (11/36) 

8. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve 
naMMeri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 107 noi maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/37) 

9. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarım 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar öhımlu bir sonuç sağlayamadığı id-



diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
nou, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nd maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(M/38) 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X I . — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 

işleyişi hakkında kanun tasarısı. ((1/108, 2/221) (S. 
Sayısı : T31)~ 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar

kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
od, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılrnasısa iliş
kin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlıı ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 10Q ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Gene] 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

3. — Ankara -Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

5. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclîsi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 

103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunıarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konulunda Anayasanın 
88 nci, Millet Mecliısi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

14: — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 



uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergem. (10/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 neti maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına uföşkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkili önergesi. (10/41) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu 
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 vt 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan 
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta 
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi fçtü 
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec 
üs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak 
kında Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin, önergesi. (10/45) 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi îç 
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya

rınca hir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldıg? konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili I. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; içişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara 
rina tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla. 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma 
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
dasının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasma ilişkin önergesi .(10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1. 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda almaca* önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

6 
. SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/24) 



2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın I 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramaamaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'tn, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin tçişleri Bakanından i 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesi. '6/11) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları 
na ilişkin İçişleri Bakanından sö?lü soru önergesi | 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa 
oğlu'nun. Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları | 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka I 
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka- j 
nından sözlü soru önergesi. (6/44) j 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — tzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DlSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanıik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64). 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez tlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
m, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve üş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. —- Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
poîis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan, sözlü 
soru Önergesi. '6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev-
tet lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan 
iözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/86) 



57. — A n k a r a Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın. işkence iddialarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili î. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun. 
bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
v/apıldığı ddiasma ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri iîe ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'm, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin içişleri Ba 
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Trmak'ın. em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. —. Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile. 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu 
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşlevi ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un» 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (•) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

107. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'mn, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

108. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

109. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 



111. — îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere- iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

112. • — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (•*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih özcan'ın, Cidde 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (*) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sora önergesi., 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla •ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın İstanbul - An
kara uçak yolculuğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/213) (*) 

129. — İstanbul Milletvekili Turan Koçaî'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

130. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçaî'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçaî'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

134.— Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçaî'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

135. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

136. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

137. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

138. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



139t — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

140. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

142. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(«/I78* 

143. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

144. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri* Genel' Kural toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

145. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

146. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An-
taİ5*a saMterindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

147. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba-
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

148. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Bhmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

149. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

150. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru Önergesi. (6/191) 

151. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

152. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Baş'bakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alman konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

154. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

155. — Nevşehir Milletvekili ibrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

i* 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 

arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan Komisyo
nu raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma 
tarihi : 6.2.1979) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Hâkim, Savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri. Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun• 
sözcüsü ve başyardımcı!an ile S&yıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporlan. 
(1/161. 2/121. 2/314, 2/502. 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6.1978) 

3. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

X 4. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Bazı Maddeler Eklenmeline ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak-
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kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
hcı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

6. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 : 9 . 1978) 

7. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihî : 
3 . 1 . 1979) 

X 8. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
11 . 5 . 1978) 

9. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (UlubayV 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2 ,1978) 

10. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emıne'den, doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de k «yıth Hacıbeki» 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumla Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası 
ıın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

12. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu. Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

13. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekıbe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1.978) 

14. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeıine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

15. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sente ,ti S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VHV) 

16. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
fıimöğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289. 2/334) 
CS. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

17. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

18. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güier ve 32 arkadaşının. Ticaret ve Sanayi Odaları, 
< Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51: C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
^e 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 , 2 , 1978) 



— 11 — 

19. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu . 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

20. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 .2 . 1978) 

21. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 ? . 1978) 

22. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

23. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3 . 1978) 

24. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 s 3.1978) 

25. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıım-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alnıma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

26. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cet ve 
ündeki Emine Şiriik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge

reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

27. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile Cs Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S, Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

28. — Milli Savunma eski Bakanı llhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 .4 . 1978) 

29. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihî : 
25.4.1978) 

30. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M.. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.1978) ^ f j 

3 f. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emelkli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 
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32. • — •Nuri Sayın'in, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

33. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

34. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıkhz'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkı a eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

35. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 , 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

36. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'm özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

37. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ye 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihli : 7 . 6 . 1978) 

38. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nm, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru, (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

39. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adafet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : * 
14 . 6 .1978) 

41. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

42. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarlısı ve Adalet Komisyonu, 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

43. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

44. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
fambahçeci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

45. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

46. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

47. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

48. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi iîe Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihî ': 22 . 6 . 1978) 
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49. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

50. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

51. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

52. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

53. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 .1978) 

54. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve içişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27.6.1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

58. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesin© (e) fıkrası ve ayını Kanunun ek 

geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 noi maddesinin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

59. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
tıun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 .1978) 

X 60. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

61. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Baükesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Güt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 62. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

X 63. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

64. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

65. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril-
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meşine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci-
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

66. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 noi maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 .1979) 

67. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/241) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 2 . 1979) 

68. — Karadeniz Teknik Üniversıitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek

lifinin Millet Meclisıince kabul edilen metni ile C. Se
natosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu : 2/138) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

69. — Türkiye'de tüketilen sivil akaryakıt ve do
ğal gazların boru hatları üe taşınması, depolanması 
ve dağıtılmasına ait teslislerin ihale esasına dalir ka
nun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma 
tarihi : 5.2.1979) ' 

70. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 sa
yılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gün
deme alınmıştır.) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

(Mfllet Meclisi 45 nci Birleşim) 



AMASYA MİLLETVEKİLİ MUHAMMET KELLECİ VE 9 ARKADAŞININ; MİLLİ EĞİTİM TEMEL 
KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN VE TALİM VE TERBİYE DAİRESİNCE ONANAN 
DERS KİTAPLARINI İMHA EDEREK DEVLETİ ZARARA UĞRATTIĞI İDDİASIYLA MİLLİ EĞİ
TİM BAKANI NECDET UĞUR HAKKINDA ANAYASANIN 89 NCU, MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜ
ĞÜNÜN 107 NCİ MADDELERİ UYARINCA BİR GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ, 

(11/41) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasamız, başlangıcında, Türk Milletinin ,«Bütün fertlerini kaderde, kıvançta, tasada bölünmez bir bü
tün halinde, milli şuur ve ilkeler etrafında» toplayan ve «Milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç 
bilen, Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alan» bir anlayışı hareket noktası olarak tespit etmiş ve böylece 
kanunlara samimiyetle bağlı bütün fertlere her türlü faaliyetlerinde hangi hedefe hangi gayeye hizmet etme
leri gerektiğini kesin çizgilerle göstermiştir. 

Milli Eğitim Temel Kanunumuzun 2, 10, 11 nci maddeleri ise eğitimlimizin öğretmenden sonra en önemli 
unsurunun ders kitapları olduğunu ve bunların hangi espri içinde ele alınması, müfredat programlarının 
hangi amaçlar doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. 

Atatürk, «Her türlü gelişmemizin, medeni seviyeye ulaşmamızın dayanağı kültür ve eğitim davasıdır. Zi
ra, bir milleti hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet olarak yaşatan da köleliğe, yoksulluğa iten de eği
timdir.» demiştir. 

Bu itibarla yeni ders programlarımızda, kitaplarımızda Türk tarihine ve milli değerlere ağırlık verilmesini 
Anayasa ve kanunların öze dönüş için öngördüğü direktiflerdir. Bu kitaplara ve yaşayan canlı diline karşı gös
terilen tepkinin doğrudan doğruya Anayasaya, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa «Ne Mutlu Türküm» 
diye ifadesini bulan zihniyete ters düştüğü bir gerçektir. 

Ders kitabı, Türkiye'de kültürün sadece anahtarı değil, temel unsurudur. Türk aydın tabakasının kültü
rü geniş ölçüde ders kitabına dayanır. Öğretmeni ve öğrenciyi kitapsız düşünmek de mümkün değildir. Ders 
kitapları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 54/b maddesine, 9 ncu Mdlli Eğitim Şûrasının 101, 
102 sayılı Kararına 1 . 1 1 . 1974 gün ve 15049 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan telif hakları ile ilgili yö
netmeliğin 8 nci maddesine uygun olarak, her biri sahasının otoritesi olan üniversite ilim adamlarına yazdırıl
mış ve Talim ve Terbiye Dairesinin kurullarında incelenerek kabul edilmiş ve Devletçe basımı, dağıtımı, satışı 
gerçekleştirilmiştir. 

Böylelikle genç dimağların, zehirlenmesi, 1940'lardan sonra önce ferdi menfaatini önplanda tutan materya
list ve sonraları da çağı geçmiş Marksist - Materyalistler olarak yetişmeleri önlendiği gibi, genç nesiller, kitap 
tüccarlarının insafına terk edilmekten de kurtarılmışlardır. 

Büyük Türk tarihi, gelişmesi içinde ve özellikle Cumhuriyet döneminde kitap yakma, imha etme gü
nahı ve talihsizliği, hürriyetin havariliğini dilinden düşürmeyen şimdiki CHP Hükümetine aittir. Bir ülke, 
ancak düşmanları tarafından istilaya uğradığında ve rejim değişikliğine geçişlerde böylesine acı olaylara 
sahne olabilir. Kitap yakmak ve imha etmekle bir yere varmak mümkün değildir. Bu kadar kin, nefret ve pe
şin hükümle hareket edildiği görülmemiştir. 

Milyonlarca liraya mal olan ve 1977 yılı Ocak - Şubat aylarında 1978 öğretim yılı kitaplarının basılıp da
ğıtımı için depo edildiği halde icraatını kin ve nefret üzerine bina edilmiş ve binlerce ton 60 gram okul ki
tabı kâğıdı düşük fiyatla özel kişilere ve yaymevlerine tahsis edilerek Devlet zarara uğratılmış ve kişiler Dev
let eliyle zengin edilmiştir. Öğrenciler, kitap bulamadıkları için karaborsadan kitap temin etmek mecburi
yetinde bırakılmıştır. 

Formasını 49 kuruştan basan bazı matbaaların teklifleri kaale alınmadan 120 - 150 kuruşa bazı matbaa
lara kitaplar bastırılmış ve bunlara kâğıt fire hakkı % 5ten % 10 - 12'ye çıkarılarak milyonlarca lira Dev
let kesesinden yandaşlara aktarılmıştır, 

Konuyu bir başka yönden incelemek gerekir. İmha edilen kitaplar hangi kitaplardır? Bunlar, Türk Tarihi, 
Türk Dili ve edebiyatı, ahlak, din bilgisi, sosyoloji, felsefe, psikoloji ve bunlar gibi derslere ait kitaplardır* 
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Bunlar, bir toplumu millet haline getirecek bir muhtevaya sahip kitaplardır. Bunlar, Milli Eğitim Temel Ka
nununun amaçlar bölümünde ifadesini bulan direktiflerle Anayasamızın başlangıcındaki ilkeleri topluma 
mal edecek olan kitaplardır. Talim ve Terbiye Dairesi, Bakanlığın ilmi kuruluşudur. Bu kitaplar, bugün üni
versitelerimizde görev yapan değerli profesör ve doçentlerimize hazırlattırılmış, Talim ve Terbiye Dairesinde 
incelendikten sonra uygulamada görülecek aksaklıkların giderilmesine açık olarak yürürlüğe konulan kitap
lardır. 

Bütün bunlardan sonra bu kitaplara «çağ - dışı» suçlamasıyla karşı çıkan CHP zihniyetinin neyi yapmak 
istediğini kestirmek güçtür. Bu zihniyet, Üniversiteler Kanununda yer alan ve gençlerimizin «Türk milliyet
çiliğine, örf ve âdetlerimize göre yetiştirilmesi» hükmüne isyan etmiş ve kanun hükmünden çıkarılması için 
Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. Yine bu zihniyet, «ahlak» gibi toplum hayatında fevkalade önemli olan 
sosyal bir müesseseyi ferdi insan ulvi bir vasfı çağ - dışı tilan etmiştir. Dini inanç ve kuralları insanlar için af
yon kadar tehlikeli görmüştür. 

Bu zihniyet, şan ve şerefle dolu tarihimizi yıllarca kötülemiş, horlamış, «dilde yenilik akımı» adı altın
da güzel Türkçemizi anlaşılmaz hale sokmuş ve suni yeni bir dil yaratarak aydını kendi halkından kopar* 
mıştır. 

İşte «çağ - dışı» ilan edilen ve milyonlarca liralık ders kitabını imhadan çekinmeyen zihniyet TÖB « 
DER'in zihniyeti olmuş ve onun marifeti ile her gün yeni bir marifetini gördüğümüz Eğitim Bakanı tara
fından 'imha edilmiştir. 

Türkiye'de barış içinde, milli birlik ve bütünlük içinde yaşama bir zaruret haline gelmiştir. Bunun için 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Gensoru açılmasını saygı 
ile arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 

iBilecik Milletvekili 
Cemalettin Köklü 

Antalya Milletvekili 
Galip Kaya 

Aydın Milletvekili 
Nahit Menteşe 

Bursa Milletvekili 
M. Emin Dalkıran 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Eşrefoğlu 

Sivas Milletvekili 
Tevfik Koraltan 

Amasya Milletvekili 
E. Naci Altunay 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

Çorum Milletvekili 
M. Kemal Biberoğlu 


