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gssi. (11-/43) 217:218 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref-
oğlu ve 16 arkadaşının; Milli Eğitimimizi Ana
yasa ve Atatürk ilkeleri doğrultusundan saptır
dığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
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Sayfa 
3. -— Bursa Milletvekili Cemai. Külahlı ve 

9 arkadaşının; nükleer enerji santralarının ku
rulmasını engelledikleri iddiasıyla Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal ile Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun haklarında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 1Ö7 nöi maddeleri uyarınca bir Gensoru 
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9 ar'kaşiniii; Türkiye Elektrik Kurumuna yap
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masına neden olduğu iddiasıyla Enerji ve 
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5. — Zonguldak Milletvekili Koksal Top

tan ve 9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yöne
tim Kurulumun yasalara aykırı işlemlerine göz 
yumduğu iddiasıyla Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Alev Coşkun hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
ömrgesi. (11/47) 222:223 
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Sayfs 
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 223 

A) Öngörülmeler 223 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 

9 arkadaşının; Anaıyasa ve yasalara aykırı işlem
lerinden ötürü eğitim ve öğretimi yapılamaz 
hale getirdiği iddiasıyla Milli Eğitim Balkanı 
Necdet Uğur hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı, konusun
da görüşme. (11/30) 223:235,305:308 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 235,244:266 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy

sal ve 16 arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik 
yapılmasını ilişkin kanun teklifi ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, aynı kanuna 

Beş oturum yapılan bu Birleşimde: 
İzmir Milletvekili Akın Simav, Milliyet Gazetesi 

Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi Ipekçi'nin 
öldürülmesi nedeniyle gündem dışı bir konuşma yap
tı. 

İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 arka-
daşırsm; Umut Gazetesi sahibi ve Yazı İşleri Müdü
rünün «Nüfuz suiistimali1» suçuna kayıtsız 'kalarak 
görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında (11/39), 

Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 9 
arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahaları
nın fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi zara
ra uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Deniz Baykal hakkında (11/40), 

Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 9 ar
kadaşının; Milli Eğitim Kanununa uygun olarak ha
zırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince onanan ders 
kitaplarını imha ederek Devleti zarara uğrattığı iddi
asıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında 
(11/41) ve 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkada
şının; partizan tutum ve davranışlarıyla Devlet oto-

Sayfa 
ek kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. 
2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) 235:244,244:266, 

266,293,294:301,309:312,313: 
316,317:320,321:324 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 302 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 302 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöy'ün, 

Antalya ili köy yollarına ilişkin sorusu ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un ya
zılı cevabı. (7/384) 302 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
un, Umut Gazetesine ilan ve reklam veren ku
ruluşlara ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı 
Teoman Köpr-ühıler'in yazıla cevabı. (7/40İ6) 302:303 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan' 
m, Çay-Kur Genel Müdürlüğünce yapılan iha
leye ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Tuncay Mataracı'nın yazılı cevabı. 
(7/414) 303:304 

ritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket ettiği 
iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hak
kında (11/42) birer Gensoru açılmasına ilişkin öner
geleri okundu; Gensoru önergelerinin günd-eme alı
nıp ahnsmayacaklarına dair görüşmelerin 10 .2 .1979 
Cumartesi günkü Birleşimde yapılması kabul edildi. 

Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, 10/6 numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında 2 ay izin 
alan İstanbul Milletvekili Celâl Yardırncı'ya ödene
ğinin verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul 
edildi. 

Konya Milletvekili Şener Battal ve bir arkadaşı
nın, Türkiye Belediyeler, İl Özel İdareleri, İktisadi 
Devlet Kuruluşları ve Devlet Memurları Yardımlaş
ma Kurumu MEYAK kanun teklifi (2/3) ile, 

Kouya Milletvekili Şener Battal ve i»ki arkada
şının, 991 sayılı Kanunla Devlet Denizyolları ve Li
manları Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile 
Askeri Fabrikalar, MKEK İşçi Emeklileri Tekaüt ve 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna 
Devri Hakkındaki Kanunu değiştiren 1189 sayılı Ka
nunun Geçici 2 nci Maddesinin değiştirilmesi ve Ek 
Geçici madde eklenmesine ilişkin kanun teklifinin 
(2/7) doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergeleri reddolundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere, siyasi 
parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Açık oya sunulan: 
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 

hakkında kanun tasarısının (1/108, 2/221) (S. Sa
yısı: 131), ikinci oturum sonunda açıklanan oylama 
sonucuna göre kabul edlilidiiği bildirildi. 

Çorum, Milletvekilli Mehmet Irmak ve 9 aıkada
şının; Anayasa ve yaisalara aykırı işlemi er in dLn ötü
rü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği iddia
sıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında bir 
Genuoru açı!masına ilişkin önergesi (11/30) üzerinde 
bir, süre görüşüldü; saatin 19.00'L gelmesi nedeniyle 
görüşülmesine gelecek birleşimde devam olunacağı bil
dirildi. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 ar
kadaşının, 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 teklifinin, (2/686, 2/215) 
(S. Sayısı : 282) görüşülmesine devam olunarak 3 ve 
4 ncü maddeleri kabul edildi. 

Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline 
hakaret edici söz söylemesi nedeniyle Samsun Mil
letvekili t. Etem Ezgü'ye 3 birleşim Meclisten geçici 
çıkarma cezası verildi. 

8 Şubat 1979 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime (8 Şubat 1979) saat 04.56' 
da son verildi. 

Başkan 
Başkarüvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazaleı 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

8 . 2 . 1979 Perşembe 

Tasarı 
1. — 1730, sayılı Yargıtay Kanununun 48 nci mad

desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmjsine İlişkin Ka
nun tan arısı. (1/256) (Plan Komisyonuna) 

Raporlar 
1. — Trabzon Milletvekili Âdil Ali Cinel ile Zon

guldak Milletvekili Gültekin Kızılışık, 15.5.19*74 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8 .2 .1979) (GÜNDEME) 

2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın k'tanburda Metro inşâsının ve işetme
sinin finansmanına ilişkin kanun teklifi. (2/216) 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündieme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekine!, 
C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İstanbul 
Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu, İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve 5 arkadaşının; Seçimleriin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26.4.1961 tarih ve 
298 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/685) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

Gensoru Önergeleri 
1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 9 

arkadaşının; TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine göz 
yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/43) 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
16 arkadaşının; Milli Eğitimimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla 
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Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 uSı 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/44) 

3. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; nükleer enerji santrallarınııi kurulmasını 
engelledikleri iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal ile Turizm ve Tanıtma Baka
nı Alev Coşkun haklarında Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/45) 

4. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; Türkiye Elektrik Kurumuna yaptığı par

tizan atamalarla enerji üretiminin azalmasına neden 
olduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/46) 

5. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 
yasalara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/47) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Özjorun (Adana), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin «burada» demek suretiyle varlıklarını belirtme
lerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Yapılan yoklama neticesinde salonda yeterli çoğun

luğun olmadığı saptanmıştır. Saat 16.30'da toplanılmak 
üzere Birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 15.40 

I * • • a l • * * • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mentduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), İsmail Hakkı Öztonın (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okuyarak yoklama yapacağız. 
Sayın üyelerin «burada» demek suretiyle yoklamaya 
katılmalarını rica ediyorum. 

Adana ilinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonun

da Genel Kurul salonunda yeterli çoğunluğun bulun
duğunu saptadık. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
9 arkadaşının; TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetlerine 
göz yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddia
sıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11143) 

BAŞKAN — Gensoru önergeleri vardır. 
Bunlardan Sayın Mustafa Eşref oğlu ve arkadaş

larının Gensoru Önergesi Genel Kurulun 23 .1 .1979 
tarihli 38 nci Birleşiminde okunmuş ve sayın üyelere 
dağıtılmıştır. 

Diğer Gensoru önergeleri de basılıp sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

Gensoru önergelerini sırasıyla okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin hedefi, Ata
türk inkilaplarına ve Anayasanın başlangıcında ifade
sini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı ve Türkiye Cum
huriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen va
tandaşlar yetiştirmektir. 

Eğitim sistemimizin en önemli unsuru öğretmen
dir. Öğretmen, kendisine teslim edilen en kıymetli 
varlığımız olan çocuğumuzu yarınlara hazırlayan bi
rinci faktördür. Öğretmen, bunu yaparken, Türk Milli 
Eğitiminin kanunlarla tespit edilmiş bulunan amaçla
rına ve temel ilkelerine riayet etmek zorundadır. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 11 nci 
maddesi, «Eğitim kurumlarında, Anayasada ifadesini 

bulan Türk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik 
telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi 
olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde yer 
verilmez.» hükmünü getirmiştir. 

Bu anlamda eğitimi, Atatürk inkilaplarına ve Türk 
milliyetçiliğine bağlı ve bu idealden feyz ve ilham alan 
öğretmenler gerçekleştirebilir. 

Bir yıl zarfında Bakanlık merkez teşkilatında 1 
müsteşar, 2 müsteşar yardımcısı, 20 genel müdür ve 
daire başkanı, Talim ve Terbiye Heyeti üyelerinin 
15'inin 10'u, 30 genel müdür başyardımcısı ve yardım
cısı, 50'ye yakın şube müdürü, 150'ye yakın memur 
ve müstahdem görevlerinden alınmışlardır. 

Taşra teşkilatında ise 66 milli eğitim müdürü, 250' 
nin üstünde halk eğitimi başkanı ve müdürü, 500 mil
li eğitim müdür yardımcısı, 69 eğitim enstitüsü mü
dürünün hepsi, orta dereceli okul müdürlerinin yarısı 
değiştirilmiş ve binlerce öğretmen eş ve aile durumu j 
kış - kıyamet denmeden sürülmüştür. 

Çoğu yöneticiler için hiçbir gerekçe gösterilme
miştir. 

Bir kısım yöneticiler hakkında gerekçe uydurmak] 
maksadıyla soruşturma açtırılmış ve düzmece rapor
larla görevlerine son verilmiştir. 

İdari soruşturmaların bir kısmı, görevden alınma 
işleminin tesisinden sonra ve yöneticinin Danıştay'a 
dava açmasını müteakip yapılmıştır. 

217 
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Okul müdürü ve öğretmenlerin görevlerinden alı
narak başka yerlere sürülmeleri de aynı usullerle ger
çekleştirilmiştir. 

Milliyetçi ve memleketsever yönetici ve öğretmen
lerin görevden alınmalarıyla boşalan yerlere tayin edi
lenlerin çoğu çeşitli ayıplarla malul ve beceriksizdir
ler. Bunlar içinde din, Allah ve Türklük aleyhinde 
olanlar, Türkiye Cumhuriyeti ideallerine bağlı bulun
mayanlar, komünizm propagandası yapmaktan, ordu
ya hakaret etmekten, polisçe aranan kişileri saklamak
tan sanık olanlar, yedek subaylıkta çavuş çıkarılanlar, 
öğrencisine tasallutta bulunanlar vardır. 

Bugün milli eğitimimize hâkim olan zihniyet bu 
ayıplarla malul olup TÖB - DER'e kayıtlı öğretmen
lerdir. 

TÖB - DER, Marksist - Leninist bir kuruluş ol
duğunu yayınları ile programları ile düzenlediği top
lantılarda ileri sürülen görüşleri ile ve nihayet Ağustos 
1978'de Ankara'da yapılan 9 ncu kongresinde yaratı
lan hava ile ortaya konmuş bir kuruluştur. 

Bazı genel müdür ve daire başkanları, bu eylem
cilerin kanun dışı hareketlerini bir tutanakla tespit 
ederek haklarında soruşturma açılmasını istemelerine 
rağmen Milli Eğitim Bakanı bugüne kadar bu eylemi 
yapanlar hakkında herhangi bir soruşturma başlatma
mış ve suçluları cezalandırmamıştır. 

TÖB - DER, öğrenciyi alet ederek anarşiyi ilkoku
la ve bunun da ötesinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kapılarına kadar getirmiştir. 

TÖB - DER, Şubat 1978'de Ankara'da düzenledi
ği «Devrimci Eğitim Kurultayı» nda «Halkların ken
di dilleriyle eğitim yapılması» esasını savunmuş ve 
bunu bir tebliğle kamuoyuna duyurmuştur. Ayrıca 
Batı Almanya'da yapılan, TÖB - DER Genel Başka
nının da katıldığı toplantıda «Halkların kendi dille
riyle eğitim yapmaları gerektiği» ni savunmuştur. 
Böylece Anayasa ve kanunlarımıza aykırı bir eylemi 
savunarak «Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün» 
olan Türk Devletini parçalayıcı ve bölücü bir görüşü 
dile getirmiştir. 

İzmir TÖB - DER şubesinin 1978 faaliyet prog
ramında «Ne Mutlu Türküm Diyene», «Bir Türk 
Dünyaya Bedeldir» sözleri tenkit edilerek çocukları
mızın her gün ırkçı ve şövenist görüşe göre yetiştiril
diği ve Türk ırkının diğer ırklardan üstün olduğunu 
çocuklara bu sözlerle telkin edildiği iddia edilmiştir. 

Ağustos 1978'de Ankara'da yapılan TÖB - DER 
9 ncu kongresinde Rus taraftan öğretmenlerle Çin ta
raftarı öğretmenler, yönetimi ele geçirmek gayesiyle 

birbirlerini yaralamaya varıncaya kadar kavga etmiş
lerdir. Devletin güvenlik kuvvetleri, Çin ve Rusya 
kavgası veren bu Marksist - Leninist topluluğu da
ğıtma ve suçluları kanuna teslim etme yerine, âdeta, 
toplantının güven içinde devamını sağlayıcı tedbiri al
mışlardır. CHP milletvekilleri, bu kongreyi yakından 
takip etmişlerdir. 

İşte bu TOB - DER, Türk Milli Eğitimini idare 
eden kadroyu oluşturmuştur. Milli Eğitim Bakanı, 
TÖB - DER'in isteklerini aynen uygulamaktadır. Mil
li Eğitimimiz bu kadro ile millilikten her gün adım 
adım uzaklaştırılmakta, Türkiye'de birden fazla bay
rak, Türk dilinden başka dil, İstiklal Marşından baş
ka marş, TBMM'nden başka meclisler özlemini du
yanların pervasızca hareket ettiği bir Bakanlık haline 
gelmiştir. 

Bu sebeplerle siyasi sorumluluğu açıkça ortada 
olan Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur hakkın
da Anayasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
gereğince Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Eşref oğlu 
Amasya Milletvekili 

E. Naci Altunay 
Bursa Milletvekili 

M. Emin Dalkıran 
Antalya Milletvekili 

Galip Kaya 
Çorum Milletvekili 

M. Kemal Biberoğlu 

Kocaeli Milletvekili 
Adem Ali Sarıoğlu 
Bilecik Milletvekili 
Cemalettin Köklü 
Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

İsparta Milletvekili 
Yusuf Uysal 

Sivas Milletvekili 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan Gen
soru önergesinin, Anayasanın 89 ncu maddesine göre 
gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme
ler için özel gündem önermek üzere Danışma Kurulu 
önerisi hazırJanamadığından, görüşme günü Anayasa 
çerçevesinde Başkanlıkça önerilecektir. 

Buna göre, Gensoru önergesinin, gündemdeki özel 
gündemde yer alacak işler kısmında yer alması ve 
gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüşmele
rin Genel Kurulun 11 .2 .1979 günkü Birleşiminde 
yapılmasını onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
16 arkadaşının; Milli Eğitimimizi Anayasa ve Atatürk 
ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 
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89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddele
ri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(HI44) 

BAŞKAN — Başka Gensoru önergeleri vardır, 
yine sırasıyla okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk 

Milli Eğitiminin TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE ATA
TÜRK İNKILAPLARINA ve Milli Kültüre bağlı 
olmasını emreder. 

Cumhuriyetin eğitim kurumlarında; Devlete, re
jime ve millete sahip, sadık nesiller yetiştirmek, ülke
mizi Büyük ATATÜRK'ün gösterdiği muasır mede
niyet seviyesine ulaştırmak temel ilkedir. 

Eğitimin milli, milli devlet fikrinin temelidir ve 
hayat kaynağıdır. 

Anayasa ve kanunlardan doğan bu ilkelere rağ
men, ideolojik şartlarına, zulüm, işkence, beynelmi-
lelcik eğitimimize her kademesinde musallat edilmiş
tir. Milli Eğitimimiz millilikten uzaklaştırılmakta ve 
TÖB - DER'in, diğer aşırı derneklerin sol ideolojisinin 
emri altına girmiştir. 

Demokratik Cumhuriyet düşüncesine bağlı olma
dıkları bilinen bazı kişiler kayırılarak Milli Eğitimin 
önemli mevkilerine getirilmekte can ve kan pahasına 
kurulan Cumhuriyetimiz, kendisine düşman olan el
lere teslim edilmektedir. 

Eğitim ve öğretim müesseselerimizin hiç birinde, 
Anayasa, Temel Eğitim Kanunu ve Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda öğrenim yapılmamaktadır. Öğrenci, öğ
retmen ve idarecilerin de can güvenliği, öğrenim hür
riyeti kalmamıştır. 

Türk tarihinde bugüne kadar görülmemiş ölçüde 
öğretmen, öğrenci, idareci hatta müstahdem kıyımı 
insafsızca ve partizanca yapılmıştır. 

Eğitim enstitüleri bir yıldır ders yapılmaz durum
dadır. 1977 - 1978 ders yıllarında binlerce öğrenci 
okullarından atılmış, sürülmüş ve yıl kaybettirilmiştir. 

İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarının hiç birin
de Türk Milli Eğitiminin amaçları ve Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılmamaktadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından Komü
nistlik suçundan 12 yıla mahkûm olan İhsan Demirci, 
amcası oğlu Necati Demirci'nin Sarıkamış Lisesi Mü
dürlüğüne ve Müdür Muavinliğine atanmaları iddia
larımızın açık delilidir. 

Allah, Türklük aleyhine konuşmaktan, komünizm 
propagandası yapmaktan, orduya hakaretten, açığa 
alınan «Marksizm ve Leninizm», bölücülük yapan ki

şiler ve yüz kızartıcı suçları bulunan, Atatürk'ün fo
toğrafını yırtanlar, milli eğitimde önemli yerlere ge
tirilmektedir. 

Milli Eğitimimiz Cumhuriyet tarihinde görülme
yen bir tahribata ve maceraya sürüklenmektedir. 

Bazı okullarımızda İstiklal Marşı söylenmiyor ve 
Türk Bayrağı çekilmemektedir. Hatta Türk tarihi an
latılmıyor. Türk büyüklerinin tarihi şahsiyetleri, re
simleri okullardan indirildiği gibi, Devletimizin ku
rucusu Büyük Atatürk'ün, resimleri de indirilmeye 
başlanmıştır. Bu tutum ve davranış Cumhuriyete, Ana
yasaya, Atatürk ilkelerine ihanettir. 

Bugünkü Hükümet ve onun Eğitim Bakanı Türk 
Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı 
olan, ters düşen icraat ve tutumu ile milli eğitimimi
zin bu hale düşmesinin yegâne sorumlusudur. 

Bu sebeple Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Gensoru 
açılmasını arz ve talep ederiz. 

Kırşehir Çanakkale 
Mustafa Eşrefoğlu Ahmet Nihat Akay 

Amasya Denizli 
Muhammet Kelleci M. Kemal Aykurt 

Artvin Kütahya 
Mustafa Rona A. İrfan Haznedar 

İzmir Samsun 
Erol Yeşilpınar Orhan Uluçay 

Bingöl Burdur 
M. Sait Göker Ahmet Sayın 

İstanbul Kahramanmaraş 
Nilüfer Gürsoy Mehmet Şerefoğlu 

Antalya İçel 
Sadık Erdem Ramazan Çalışkan 

Kocaeli Erzurum 
İbrahim Topuz Osman Demirci 

Adana 
Hasan Gürsoy 

BAŞKAN — Biraz evvel arz ettiğim gerekçelerle 
yine görüşme günü Anayasa çerçevesinde Başkanlık
ça önerilecektir. 

Buna göre, Gensoru önergesinin gündemin özel 
gündemde yer alacak işler kısmında yer alması ve 
gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüşmele
rin Genel Kurulumuzun 11.2.1979 tarihli Birleşi
minde yapılmasını onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı ve 9 ar
kadaşının; nükleer enerji santrallarının kurulmasını 
engelledikleri iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
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Bakanı Deniz Baykal ile Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Alev Coşkun haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11145) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü CHP ağırlıklı Hükümetin işbaşına gel

diği 11 aydan beri ülke tam bir kargaşa içerisindedir. 
Devletin hizmetleri gerektiği biçimde değil de, 

CHP'ye destek olmuş aşırı sol uçlara mensup dernek
lerin istedikleri istikametlerde görülmektedir. Bu 
derneklere CHP'ye ve bu Hükümete yapmış oldukla
rı yardımlar sebebi ile; Hazinenin, milletin, saçı bit
medik yetimin sırtından tavizler verilmekle diyet 
ödenmektedir. 

Bu Hükümet kurulmadan evvel AP ağırlıklı hü
kümetler döneminde ilk nükleer santralın yer seçim 
işlemleri, ilgili bütün kuruluşların tasvipleri alınmak 
suretiyle tamamlanmış ve Başbakanlık Atom Enerji
si Komisyonu tarafından lisansa bağlanmış idi. 

Bundan sonra son derece yoğun çalışmalar ile iha
le dosyaları hazırlanmış ve konu beynelmilel eksilt
meye çıkartılmış idi. Bu Hükümet kurulduğunda tek
lif mektupları açılmış değerlendirme safhasının so
nuna gelinmiş idi. 

CHP Hükümetinin kurulması ile birlikte aşırı sol 
derneklerin başlattığı menfi kampanya sebebi ile Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nükleer santral ile 
ilgili çalışmaları durdurmuş âdeta kış uykusuna ya
tırmıştır. 

CHP Hükümetinin kurulduğu 11 aydır gerek TEK 
Genel Müdürlüğünde gerekse santralın kurulacağı Ak-
kuyu mevkiinde hiçbir ciddi çalışma yapılmamıştır. 

Ancak 4 ncü 5 Yıllık Plan çalışmaları sırasında 
sorumluluk sahibi bazı teknisyenlerin ortaya koyduğu 
bilgiler, istikbaldeki enerji açığının sadece nükleer 
santrallar vasıtası ile kapatılacağı gerçeğini ortaya çı
kartmıştır. 

Bu husus CHP Hükümeti tarafından hazırlanmış 
olan 4 ncü 5 Yıllık Planda da yer almış bulunmak
tadır. Bu sebeple Hükümetin hazırladığı 5 yıllık plan 
kendi gecikmesini suçlar durumdadır. 

Diğer taraftan Başbakanın İsveç'te yapacağı te
maslar içinde nükleer santralla ilgili görüşmelerinde 
bulunduğu gezilerde yer alınca, kendi bünyesi içinde 
Mao'cu ve Lenin'ci grupların kıyasıya iktidar kavga
sı yaptığı bu aşırı solcu kooperatifler birliği basın yo
lu ile nükleer santrala karşı olduğunu açıklamıştır. 

CHP Hükümeti sayesinde aşırı sol derneklerin 
Devlet işlerine müdahalesi olağan hale gelmişse de 
bu vesile ile meydana çıkan hadiseler esef ve elem 
vericidir. • 

Aşırı solcu kooperatifin beyanatı basında yer alır 
almaz, Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun bu
nu bir emir telâkki etmiş ve zamanında Bakanlığının 
görüşü alındığı gerçeğini inkâr ederek Başbakanlığa 
yazı ile müracaatta bulunmuş ve santral inşaatının 
durdurulmasını istemiştir. Bu Hükümetin ve mensup
larının aşırı sol derneklerin emri ile hareket ettiği in
tibaını veren son derece vahim bir hadisedir. 

Türkiye'nin istikbaldeki enerji açığının ancak nük
leer santrallar yolu ile kapanacağı bizzat kendilerince 
hazırlanan 4 ncü 5 Yıllık Planda yazılı olduğu halde 
işlerin 11 ay geciktirilmesi Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Deniz Baykal için; bir solcu derneğin ga
zetede çıkan beyanatını emir kabul ederek hilafı ha
kikat beyan ile yeniden başlatılması ihtimal dahiline 
gelen nükleer santralı sabote ederek girişimlerde bu
lunmak Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun için 
siyasi sorumluluk doğurmaktadır. 

Bu sebepler ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Deniz Baykal ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Alev Coşkun haklarında, Anayasanın 89 ncu ve Mil
let Meclisi tçtüzüğü 107 nci maddeleri uyarınca 
Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bursa 
Cemal Külahlı 
Afyonkarahisar 

Ali İhsan Ulubahşi 

Zonguldak 
Gültekin Kızılışık 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

İçel 
Nazım Baş 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

BAŞKAN — Sayın üyeler, birinci önergede arz 
ettiğim gerekçelerle yine Anayasa çerçevesinde, gö-
lüşme günü Başkanlıkça önerilecektir. 

Buna göre, Gensoru önergesinin gündemin özel 
gündem kısmında yer alacak işler kısmında yer alma
sı ve gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüş
melerin Genel Kurulun 11.2.1979 tarihli Birleşiminde 
yapılması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; Türkiye Elektrik Kurumuna yaptığı parti
zan atamalarla enerji üretiminin azalmasına neden 
olduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Bay kal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 ne i maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi .(11 /46) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da okutu
yorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
CHP'si son defe iktidara geldikten sonra her ba

kanlık bünyesinde olduğu gibi Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı bünyesinde de, büyük çapta perso
nel değişikliği yapmıştır. Bu cümleden olarak TEK 
bünyesinde yapılan değişiklikler sonucu Enerji alanında 
yatırım, üretim ve gerçekleşmede büyük çapta gerile
me olmuş tüketim ihtiyacı yeterince karşılanamamış
tır. 

TEK Genel Müdürlüğü işi ve yapısı itibariyle di
ğer kuruluşlardan farklılık arz eder. Bu kuruluşta asıl 
yük daire başkanlarının üzerindedir. 

Deniz Baykal Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ol
duktan sonra TEK Genel Müdürü ile 5 yardımcısı, 
8 daire başkanı, 3 daire başkan yardımcısı, 6 bölge 
müdürünü değiştirmiştir. 

Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, daire baş
kanı ve yardımcıları ile bölge müdürleri 15-25 sene 
bu işte çalışmış, bu işe gönül vermiş olup enerji bakı
mından memleket ihtiyaç ve dertlerini yakinen bilen 
tecrübeli ve 1982 yılına kadar yapılması gereken işleri 
tasarlayan ve planlayan kimselerdir. 

Bunlar Türkiye'nin her yerini karış karış gezmiş, 
ihtiyaçları görmüş ve tespit etmiş insanlardır. 

Bunların yerlerine getirilenler tecrübesiz, yurdumu
zu bile bilmeyen ancak büyük şehirleri bir turist gibi 
gezmiş insanlardır. Tek hususiyetleri CHP örgütüne 
mensup olmalarıdır. 

Değişiklik halen devam etmekte en alt kademelere 
kadar inmektedir. 

Bu değişiklik neticesi olarak 1974 - 1978 yıları 
arasındaki 5 senelik tabloyu tetkik edersek, 

Yatırım (TL. 1 OOQı) 
Yıl Program Fiili değer Gerçekleşme % 

Üretim (Milyar Kwh) 
Yıllar Fiili değer Artış % 

1974 3 374 OCO 3 070 454 
1975 4 543 000 4 112 451 
1976 8 221 500ı 7 358 906 
1977 11 490 000 9 444 267 
1978 18 790 000 14 000 000 

91.1 
90.5 
90.0 
82.1 
74.0 

1978 Üret 
Kesinti 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

m imkânı 

Gerçek ihtiyaç 
Program 
ÜRETİM 

Yıllar 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

13 477 
15 719 
18 615 
21 012 
22 304 

Köy Elektrifikasyonu 
Açılan köy sayısı 

1237 
1515 
1632 
2017 
1430 

8.5 
16.6 
18.4 
12.9 
6.0 

1 326 
23 630 
24 700 
22 300 

+ 
+ 
+ 
— 

» 
» 
» 
» 

Artış 

— 
278 
117 
385 
517 

olup gerçekleştirme nispeti % 90'dır. 
Halbuki daha evvelki senelerde bu nispet % 100' 

dür. 
Köy elektrifikasyonu^ bakımından 1978 yılına ka

dar daimi bir artış olduğu halde 1978 yılında bariz 
bir gerileme vardır. 

Bu gerilemenin sebebi bilgi ve tecrübeli persone
lin alınıp yerlerine siyasi maksatlarla tecrübesiz in
sanların getirilmiş olmasıdır. 

Bu sebeple cezai sorumluluğu yanında siyasi so
rumluluğu açık bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Balkanı Sayın Deniz Baykal hakkında Anayasanın 
89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince 
Gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kocaeli Milletvekili 
Adem Sarıoğlu 
Bilecik Milletvekili 
Cemalettin Köklü 
Bolu Milletvekili 

Müfit Bayraktar 
Sivas Milletvekili 

Tevfik Koraltan 
Balıkesir Milletvekili 
E. Engin Tanrıverdi 

Bursa Milletvekili 
Cemal Külahlı 

Amasya Milletvekili 
E. Naci Altunay 
Bursa Milletvekili 

M. Emin Dalkıran 
Antalya Milletvekili 

Galip Kaya 
Artvin Milletvekili 

Hasan Ekinci 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu Gensoru önergesi 

hakkında da yine bir Danışma Kurulu önerisi hazır-
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lanamadığından, görüşme günü Anayasa çerçevesin-
ce Başkanlıkça önerilecektir. 

Gensoru önergesinin, gündemin özeti gündemde 
yer alacak işler kısmında yer alması ve gündeme alı
nıp alınmaması konusundaki görüşmelerin Genel Ku
rulun 1 1 . 2 . 1979 tarihli Birleşiminde yapılması hu
susunu onayınıza sunuyorum; Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

5. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 
yasalara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/47) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var; yalnız bu 
önerge 500 kelimeden fazla olduğu için önergenin 
özetini okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin tertibi ile Anadolu Ajansına faşist 

yöntemlerle bir baskın yapılmış ve bu milli Devlet 
Ajansı işgal edilmiştir. 

İşgal tarihinden bu yana Ajansta bir dram perde, 
perde oynanmaya başlanmıştır. 

Yeni ve işgalci idare meclisince, hortlatılan sansür, 
Ajansta çalışanlar üzerinde sürdürülen baskı ve te
rör, marksist bir kadronun oluşturulması çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Bir işgal sonu ele geçirilen Anadolu Ajansı'nın 
yeni idare meclisi kararıyla hiçbir gerekçe gösteril
meden, sırf solcu olmayanlara gözdağı vermek mak
sadıyla, kanunsuz, hakisrz ve mazerötisiz bir muamele
ye mtisıtehak bırakılarak iş akitleri feshedilmektedir. 

Murahhas Müdür Aytekin Yıldız, imzasıyla ça
lışanlara gönderilen yazı aynen şöyledir : 

«Yönetim Kurulumuz, 3 Mayıs 1978 tarihinde 
aldığı karar gereğince, karar tarihinden geçerli ol
mak ve kanuni haklarınız mahfuz kalmak şartıyla, 
iş aktinizin feshine karar verilmiştir. 

İhbar süresi içinde çalışmanıza gerek görülmedi
ğinden, bu süreye ait ihbar tazminatınız peşin ola
rak ödenecektir. 

Hizmetinize karşıhik tahakkuk .ettirilecek kıdem 
tazminatınız Ajansın içinde bulunduğu maddi im
kânsızlık nedeniyle taksitler halinde ödenecektir. 

(1) Gensoru önergesinin tam metni tutanağa ek
lidir. 
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Bu yazıya rağmen, bugüne kadar kanundan ve 
mevzuattan doğan çalışanlara ait hakların hiçbiri ve
rilmemiştir. 

tş akitlerinin yeni İdare Meclisince tek taraflı ve 
bir gerekçe gösıterilmeksizin feshedilmesi, toplu iş 
sözleşmesi, Anadolu Ajansı Personel Yönetmeliği, 
212 sayılı Fikir işçileri Kanunu ve 1475 sayılı İşçi 
Kanunu hükümlerine aykırıdır. 

işten çıkarma işlemi, kızıl renkli faşist bir idare
nin kanun, nizam ve mevzuat tanımayan kara bir ta
sarrufudur. Bu tasarruf meri toplu iş sözleşmesinin 
şu maddelerine aykırı bulunmaktadır : 

Madde 11. — Haklı neden olmadıkça TGS üye
si işten çıkarılamaz. Çıkarıldığı takdirde, yasa ve söz
leşmeden doğan hakları işveren tarafından derhal 
ödenir. Ancak yargı organlarınca haklı bir neden 
olmaksızın ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı 
olarak çıkarıldığı saptanırsa, 1475 sayılı İş Kanunu
nun haksız fesih hükümleri uygulanır. 

Madde 13. — (D) Meslek kıdemi veya yaş had
di dolayısıyla emekli olmasına 3 yıl kalmış işçilerin 
işine son verilmez. 

Madde 21. — TGS üyesi o takvim yılına ait yıl
lık iznini kullanamadan taraflarca iş ak t i feshedilirse 
izin süresine ait ücreti ve izin ikramiyesi kendisine 
peşin olarak ödenir. TGS üyesinin iş akti yıllık iznini 
kullandığı sırada feshedilemez. 

Madde 27. — Hasta bulunan TGS üyesinin iş 
akti 18 ay süre ile feshedilemez. 

Genel Hükümler : Sendika, işbu toplu iş sözleş
mesi hükümlerinin dayanışma aidatı ödeyen sendika
sız işçilere uygulanmasına muvafakat eder. 

Anadolu Ajansı ile sendikanın müşterek hazırla
dığı Anadolu Ajansı Personel Yönetmeliği hükmü 
ise şöyledir : 

Madde 44. — Nüfus kaydına göre 60 yaşını dol
duran erkek, 55 yaşını dolduran kadın personelin hiz
meti o takvim yılının sonuncu günü biter. Bu süre lü
zum görülmesi halinde İdare Meclisi kararı ile en çok 
üç yıl uzatılabilir. 

Keyfi olarak işten çıkarılma işlemi ayrıca 212 
sayılı Fikir İşçileri Kanununun şu hükümlerine de 
aykırı bulunmaktadır: (6, 9, 11, 14, 21, ve 29 ncu 
maddeleri) 

Yine Anadolu Ajansı, işverenin bu keyfi tutumu 
ile 1475 sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 24 ncü mad
delerine aykırı bir tutum içine sokulmuştur. 

Sıralayarak geldiğimiz kanun ve mevzuat hüküm
lerine göre, Anadolu Ajansı İdare Meclisi, kanunla-
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rımızın işçiye sağladığı hakları açıkça çiğnemiş, 
müessesenin en kıdemlisi olanların işine son vermek 
suretiyle bu kişilerin şahııslarmda bütün çalışanları 
tehdit ve baskı altına almış bulunmaktadır. 

İdare Meclisi Üyesi ve Murahhas Müdür Aytekin 
Yıldız imzasıyla yayınlanan genelgede «haberler, Yö
netim Kurulumuz Üyesi Genel Yönetmen Ahmet 
Kahraman'ın denetiminden geçtikten sonra bültene 
alınacaktır» denilmek suretiyle belirli haberlerin san
süre uğraması; tahrif edilmesi, kasten geciktirilmesi 
yazılı olarak da teyit edilmiştir. Bu suretle Murah
has Müdür Aytekin Yıldız ile Genel Yönetmen Ah
met Kahraman'ın yönetimi ele aldıkları günden bu 
yana Anadolu Ajansında giriştikleri bu yıkıcı hare
ket ve tatbikatla Anayasamızın 121 nci maddesinde 
yer alan Devletten yardım gören ajansların tarafsız
lık ilkesini çiğnemişler ve Anayasa suçu işlemişler
dir. Bunları bu göreve getirenler de aynı derecede 
suçlu durumdadırlar. 

Bu sebeplerle, cezai sorumluluğunun dışında siya
si sorumluluğu açık bulunan Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Sayın Alev Coşkun hakkında Anayasanın 89 ve 

1. — Çorum Milleetvekili Mehmet Irmak ye 9 
arkadaşının; Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerin
den ötürü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdi
ği iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılma
sına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı, 
konusunda görüşme. (11130) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi günde
min «Özel Gündemde Yer Alan işler» kısmına ge
çiyoruz. 

1 nci sırada yer alan, 11/30 esas numaralı, Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkadaşının; 
Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerinden ötürü eği
tim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması konusundaki görüşmelere kaldığımız 
noktadan devam edeceğiz. 

Geçen birleşimde önerge sahibi ve gruplar adı
na iki sayın üye konuşmuştu. 

içtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince Gensoru açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Zonguldak Milletvekili Bolu Milletevekili 

Koksal Toptan Ahmet Çakmak 
Aydın Milleetvekili Bursa Milletvekili 
Behiç Tozkoparan Özer Yılmaz 
Burdur Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

Ahmet Sayın ibrahim Topuz 
Manisa Milletvekili Artvin Milletvekili 
Halil Yurtseven Mustafa Rona 
izmir Milletvekili izmir Milletvekili 

Zeki Efeoğlu Cemal Tercan 
BAŞKAN — Sayın üyeler, biraz evvel birinci 

önergede söylediğim gibi, Danışma Kurulu bu konu
da da bir karar alamamıştır. Bu nedenle, Anayasa 
çerçevesinde görüşme günü Başkanlıkça saptana
caktır. 

Gensoru öny-gesinin, gündemin özel gündemde 
yer alacak işler kısmında yer alması ve gündeme 
alınıp alınmaması konusundaki görüşmelerin 11.2.1979 
Pazar günkü Birleşimde yapılması hususunu onayı
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul ;etmeyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi söz sırası CHP Grubu adına Sayın Celâl 
Doğan'da. Buyurunuz Sayın Doğan. 

CHP GRUBU ADINA CELÂL DOĞAN (Ga
ziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Mehmet Irmak ve 9 arkadaşı tarafından verilen Gen
soru önergesinin üzerinde CHP Grubunun görüşleri
ni arz etemek üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Gensoru müessesesi nedir, 
Gensoru nasıl kullanılır, Gensorunun sonuçları ne
dir; bu Gensoruyu veren sayın değerli arkadaşlarıma 
izahta fayda görmüyorum. Çünkü, anlaşılıyor ki, 
Gensoru furyaları devam edecek; Gensoru Anaya
sanın öngördüğü amaçtan uzaklaştırılarak devam et
tirilmek istenecek. 

Dünden beri Meclis çalışmalarını devam ettiriyo
ruz. Özellikle saat 15.00 ila 19,00 arası Gensorula
rın görüşülme saati idi. Ne hazindir ki, ne acıdır ki, 
Gensorunun sahipleri Mecliste çoğunluğu sağlama
mak için görev yapıyorlardı. Gensorunun ciddiyetine 
inananlar, Gensoru üe hükümet murakabe edip hü-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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kümet düşürmek isteyenler, önce Meclise gelip arzı I 
endam eder, burada bulunurlar, ondan sonra o Gen- I 
soruya sahip çıkabilirler. I 

Dünden bu yana, muhalefete mensup sayın mil- I 
letvekili arkadaşlarımız, tıpkı başka gözlemlerden I 
bakar gibi, Meclisin sanki kapı deliklerinden gözler I 
gibi, kendilerinin vermiş oldukları Gensoruda Mec- I 
liste nasıl çoğunluk sağlanamaz, onun psikolojisi içe- I 
risinde görev yapıyorlardı. Meclis daha buna şahit I 
olmamıştır; Meclisin tarihinde, Gensoru verip de I 
Gensorusunu engelleyenleri tarihin bir daha yazaca- I 
gına inanmak istemiyorum ve de göreceğimi zannet- j 
miyorum. I 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — 
Siz yapmadınız mı? Meclisi çalıştırmadınız. O tari- I 
he siz çok kötü geçeceksiniz. I 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, tarihe de bir göz atalım; bir göz atalım I 
12 Mart 1971'e: AP Grubu adına konuşan AP Söz
cüleri bu yüce kürsüden Gensoru müessesesinin Ana-
yasa'daki yeni düzenlemesi hakkında konuşurlarken 
ne diyorlar, bakın: 1 

«Hüsamettin Başer - Bir de partilerin dışında, I 
bir milletvekili Gensoruyla günlerce Meclisi çalıştı- I 
ramaz hale getirirse, dışarıda demokratik idare düş- I 
manlarına büyük fırsat vermiş olmazlar mı acaba?» I 
diyor. I 

Acaba dünün bu düşüncesine bugünkü AP'deki 
arkadaşlarımız veyahut da cepheye mensup arkadaş- 1 
larımız sahip çıkmıyorlar mı? Yani, dışarıdaki de
mokrasi düşmanı güçlere prim mi verilmek isteniyor 
acaba? Tenzih etmek istiyorum, düşünmüyorum 
böyle bir düşünceyi; inşallah yoktur, olmayacaktır 
da. 

Değerli arkadaşlarım, yine 12 Mart 1971 'de Meh
met Yardımcı aynen şunları söylüyor: «Aksi varit, 1 
bilakis Gensoru müessesesi dejenere edildi» diyor. 
«Maalesef, Gensoru müessesesi bu mukaddes kür- I 
süde cibilliyetsiz hale getirildi» diyor. «(AP sırala- I 
rından bravo ve alkış sesleri)», Bugün niye getirmi
yorsunuz? Nerede bu alkış sesleri bugün? 1 

Değerli arkadaşlarım... 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA Sakarya) — 

Bu yolu siz açtınız. 
CELÂL DOĞAN (Devamla) — Biz çok iyi yol

lar açtık. Varsa alacağınız iyi yollardan, çok şey 
alırsınız. 1 

Değerli arkadaşlarım, biz, Gensoru müessesesi- j 
nin, sonuçlarıyla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. J 
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Çok denediniz. 1 yılda şu güne kadar verilen Genso
ru sayısı 47'yi buldu. Ben bu 47 Gensorudan görüşü
lenlerinin çoğunda oylamada bulunmadan bırakıp git
tiniz. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — 
Niye reddiyorsunuz? Konuşalım burada açık açık. 

BAŞKAN — Sayın Gürdrama, yerinden konuş
ma usulü yok efendim. 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Sayın Gürd-
rama'ya demokrasideki 226'yı ben değil, Sayın Ge
nel Başkanları hatırlatsın. 

Değerli arkadaşlarım. Gensoru müessesesini hu
kukçular işlerken Yüce Meclise şunları diyorlardı: 
Aynen şöyle bir tabir geçer, Anayasadan okuyorum: 
«Gensoru önergelerinin, gerektiğinde önceden bası
lıp dağıtılmasını ve Meclis çalışmalarının dengeli ola
rak yürütülmesini düzenleyici hükümler İçtüzükte 
gösterilir.» 

Oturacaksınız, vereceksiniz bazı adamların eline 
kâğıt kalem, yazın sabahtan akşama kadar Genso
ru. Peki ne oldu Meclisin murakabe fonksiyonu? 
Ne oldu Meclisin yasama görevi? Yasa çıkarma iş
levi ne olacak? Onları inkâr mı ediyorsunuz? 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — 
Sayın Doğan, işinize geldiği zaman Anayasayı ileri 
sürüyorsunuz. 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Anayasanın bu 
müesseselerini rafa mı kaldıracaksınız? Bırakın, bı
rakın!.. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — 
Sabır bırakmadınız. 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, demokrasi ve parlamento bir sabır işidir. 
Çabuk sinirlenmenize gerek yok. Biz dün akşam bu 
Meclisin çatısı altında patırtılar dinledik, küfürler 
dinledik, ama sesimizi çıkarmadık, dimdik ayakta 
kaldık. Bütün sabotelere rağmen bu işte ayakta kal
maya devam edeceğiz, 

Değerli arkadaşlarım, gönül arzu eder ki, dün arz 
ettim, gerçekten inanıyorum ve bunlar samimi duy-
gularımdır: Ülkede demokrasinin yaşaması, tüm par
tilerin, özellikle CHP ve AP'nin vazgeçemeyeceği 
hayat haklarıdır, çabalarıdır. Burada bu müessese
leri sonuna kadar dejenere etmekte hiçbir siyasi par
tinin faydası yoktur. Biz bu Gensoruları dahi görüş
mek istiyoruz. Nitekim buradayız farkederseniz. Sa
at 15.00'ten bu yana, sizin verdiğiniz Gensorularda 
çoğunluğu sağlayabilmek için ayaklarımızın altından 
!:an akıtıyoruz; ama sizler kulislerde keyif çauyorud-



M. Meclisi B : 46 

nuz gibi geliyor bana. Önce verdiğiniz Gensorula
ra sahip çıkın, ondan sonra ciddi ciddi tartışalım. 

Değerli arkadaşlarım, Gensorunun içeriği gerçek
ten biraz hem tuhaf, hem ilginç, hem de gülünç. Ni
çin gülünç? Gensoru önergesinin bir bölümünü oku
yorum size bakın: «Milli Eğitim Bakanı Marksist, 
sosyalist, enternasyonalist.» yetmiyor, «Hümanist 
fraksiyonlar» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, yani şu çatının altında, faz
la lisan bilmeye gerek yok, «Hümanist» kelimesinin 
ne anlama geldiğini bilmek için. Eğer Gensorunun 
içeriğindeki şu bilgi, hümanist düşünceyi suç sayan
lar varsa, o Gensoruyu şurada ciddi ciddi tartışma
ya gerek yok gibi geliyor bana. Bırakın bakanlar 
hümanist yetiştirsin, nesinden gocunuyorsunuz? Ya
ni illa şartlandırılmış kafalar mı yetiştirsinler? Onu 
mu istiyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle bazı meselele
re biraz daha ciddi eğilinirse, daha ciddi sonuçlar 
alınabilir. İnanmadığınız davanın takipçisi olmayın. 
İnanmadığınız şeyleri yapmakta hiç kimsenin fayda
sı olmamıştır, Şu Yüce Meclisin de faydası olmaz. 
Bir Gensorunun sonucuna inanıyorsanız, verin, baş-
üstüne, saygıyla eğilelim, katlanalım, hep beraber 
tartışalım; ama verdiğiniz Gensoruda hümanist frak
siyonlar yetiştiriliyor diye kürsüye getirirseniz, kusu
ra bakmayın, adamı ciddiye almazlar. 

MUHARREM SÖKELİ (Aydm) — İmza kimin?. 
İmza kimin? 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, kıyımdan bahsediliyor, sürgünden bahsedi
liyor, milli şuur ve kültürün yok edilmesinden bah
sediliyor, ediliyor, ediliyor. Bence, özellikle belli ey
lemlerin ve davranışların ölçüleri bazan yargı önüne 
çıkıp sonuçlan ortaya çıktığında değer kazanabilir 
veyahut o iddialar saygıya layık olabilir. Bakıyoruz 
cephe dönemindeki Milli Eğitim Bakanlığındaki ya
pılan kıyımlarda açılan dava sayılarına. Açılan da
va sayılarını arz ediyorum: 

1853 davadan 1 400'ü (1975, 1976 ve 1977'yi kas
tediyorum), Danıştay tarafından yürütmeyi durdur
ma ve kesin sonuca bağlanarak idare aleyhine so
nuçlanmış. • 

1975, 1976 ve 1977'nin sonuçlarını söylüyorum: 
1978'de açılan dava sayılarında kabarıklık var; doğ
ru, 1 200 dava ama, açılan davalardan 42'si, idare
nin savunması alınmaksızın verilen tehiri icradır ve 
burada 42'si sonuçlanabilmiştir. Buyurun, siz eylem
lerinizi ve davranışlarınızı yargının karşısına çıkart-
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tığınızda aldığınız sonuç belli, 1 853 davadan 1 400'ü 
idarenin aleyhine bitiyor; bizim aleyhimize açılan, 
idaremizin, siyasi iktidarın aleyhine açılan davadan 
1978'de ancak 42'si aleyhimize sonuçlanabiliyor. 
Bu da, kıstas olarak nereye gittiğinizin en bariz ör
neğidir değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, arz etmeğe ça
lıştığım Gensorunun içeriğinde «Hümanizm» tartı
şıldığına göre, daha fazla laf etmeğe gerek yok. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar söylüyorum ve biti
riyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Anaya
sal müesseselerin yozlaştırılmamastndan yanadır ve 
bunun için çaba sarf edecektir. Siz, bu Gensoru fur
yasını devam ettirdiğiniz müddetçe, bir -Anayasal 
müesseseyi daha tahrip etmiş olacaksınız. Gönül ar
zu ediyor ki, bu furyalar bitsin; şu Meclisin çatısı 
altında, gerçekten milyonlarca insanın beklediği, on
ların ıstıraplarını dindirecek, halktan yana, yoksul
dan yana, binlerce insanın ıstırabını dindirecek ya
saları hep beraber çıkartmak hususunda çaba sarf 
edelim. 

Bu duygular altında Gensoru hakkında ret oyu 
kullanacağımızı bildirir, Yüce Meclisi saygılarla se
lamlarım. 

Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Ali Gürbüz, buyurunuz efendim. 
MHP GRUBU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 

— Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Bizden önce konuşan sayın CHP sözcüsünün, 
Gensoru verenlerin Meclisten kaçtığını söyledikleri
ni biraz önce duyduk. Ancak, CHP'nin kendi Grup 
sözcüsü, Sayın Bakan'ın kaçtığını söylemiyorlar. Gen
soru konuşulurken Sayın Bakanın olmadığını, bir 
başka Bakan arkadaşa rica etmek suretiyle yerinde 
durduklarından da habersiz bulunuyorlar. 

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Senato'da bütçe 
müzakerelerinde idi. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bütçe var, 
bütçe; öğren!.. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Burada suçlan 
başkasına atmaya gerek ve lüzum yoktur, doğruyu 
söylemek her zaman için elzemdir, yanlış yolda mil
leti kandırmayalım, yaptıklarımızdan utanalım. 

Şimdi konuşmalarıma geçiyorum: 
Ülkemizin maddi ve manevi, zor, çetin günler 

geçirmesinin temelinde, CHP iktidarının yanlış ic-
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raatı, kin, garaz ve partizan tutumu yatmaktadır. Ve 
onun için de, işte Gensorular verilmekte; fakat ha
ta bir türlü iktidar tarafından kabul edilmemektedir. 
Hükümeti eline geçiren bugünkü iktidar, ülkeye hiz
meti terk edip, bir tarafa bırakıp, tüm bakanlıklar
daki personeli, yıllarını devlet ve milletine vermiş 
'bilgili, tecrübeli, yetenekli ne kadar eleman ve uz
man Varsa, hiçbir suç ve kusur aramadan cümlesini 
silmiş süpürmüştür. CHP onların yerine, ehliyet, 
liyakat aramadan, tecrübe ve hizmetten uzak kişileri 
işbaşına getirmiştir. Ancak bu işbaşına getirme za
manında diplomayı ve partili olmayı esas tutmuştur. 
Böylelikle de, bütün devlet 'dairelerinin altını üstü
ne çevirmiş, başarısızlığına bir başarı daha bu yan
lış tutumu sayesinde eklemiştir. 

Bazı bakanlıklarda müsteşardan tutun da- vesti
yerciye, çaycıya kadar değiştirmiştir. Tarihte görül
memiş kıyım, zulme varan partizanlık örneğini CHP 
iktidarı sergilemiştir. 

Bugünkü Hükümet, ne kadar memur ve müstah
dem varsa, onları futbol topu gibi vilayetten vilaye
te atıp, sürgüne tabi tutmuştur. Bazı memurları bir 
ayda 3 yere tayin etmiş ve onları istifaya zorlamış
tır. 

Şu gördüğünüz elimdeki belge, bundan 2 gün ön
ce, bu tayinler neticesi meydana gelen acı bir man
zaradır. Bitlis Emniyet Amirinin 7 Şubat günü inti
har ettiğini gazetelerden okudunuz. Abdurrahman' 
Baş ismindeki bu zat 2 çocuk babası, 35 yaşlarında 
bir genç. Bir ayın içerisinde, bakınız, tekzip edecek
seniz beni değil, yazan gazeteleri tekzip edin; şayet 
tekzip edemezseniz, elinizi vicdanınıza koyun, bu 
zatın katilinin kim olduğunu derin derin düşünün. 
Önce Siverek, aynı ay içerisinde Viranşehir, arkasın
dan Bitlis. Bir ayın içerisinde 3 tayine tabi tutulan bu 
vatan evladı en son Bitlis'te kalmış olduğu otelde 
kendi beylik tabancasını alnına çekmek suretiyle, ka
fasına döndürmek, çevirmek suretiyle intihar etmiş 
ve 4 sayfalık da bir yazı yazmış, intiharının sebebi
ni; bu tayinler yüzünden şok geçirme neticesi, aile 
ve çocuklarına dayanamadığından dolayı bu işe baş
vurmuştur. Bunun katilleri kimdir? 

Devlet memurlarına bu zulmü yapanlar, bunu 
reva görenler kimlerdir? Onun için, bir memuru bir 
ayda 3 defa tayin eden Hükümet hakkında Genso
ru verilmeyecek de onun eli mi öpülecektir? Milletin 
bildiğini milletten nasıl saklayacaksınız? İşte vesika
lar, işte icraat! 

Değerli arkadaşlarım, huzuru, sükûnu, memleket-. 
teki milletin rahatını bu Hükümet bizzat kendisi ka
çırmıştır. Huzur, sükûn bizzat bu Hükümet tarafın
dan ihlal edilmiş, yok edilmiş, millet bugünkü içi
ne düşmüş bulunduğu sıkıntının içerisine düşürül
müştür. 

Mevlâna: «Gönül al ki, büyük bir Hac yapasın» 
demiş. Çünkü Kabe'yi İbrahim Halilullah, kalbi de 
Allah'ın yaptığını beyan etmiş. Siz kalpleri yıktınız, 
gönülleri tahrip ettiniz. Kuş uçurmakla, güvercin 
uçurmakla memlekete huzur, sükûn, barış gelecek 
zannettiniz. Mevlâna'nın dediği mi doğru, sizin kuş-
bazlik yapmanız mı doğru? 

Daha bunun gibi neler neler arkadaşlar. Sivas 
Eğitim Enstitüsü öğrencisi Hayrettin Ulubatlı ismin
de bir genci, 1977'nin 10'ncu ayında vefat etmiş ol
duğu halde, 1978'in 4 ncü ayında Diyarbakır'a sür
gün edenler sizler değil misiniz? Yaşayanlardan ha
yat hakkını alıp, idareyi derneklere teslim edip ara
dan sıyrılarak memleketi bu hale getirenler bu Hü
kümet değil midir? 

Sıtkı Gülüm isminde bir polis memurunu, Çanka
ya Emniyet Amirliğinde görevli iken kendi isteğiyle 
ayrılıp Yıldızeli'nde bugün şoförlük yapmakla meş
gul bulunan bir zatı, aradan 6 ay geçtikten sonra Urfa' 
ya tayin eden bu hükümet değil midir? 

Kimin suçunu kime yüklüyorsunuz, hangi yüzle 
milletin yüzüne bakıyorsunuz? Evvela Gensoru ver il-
'mesinin sebebini araştırın. 

Evet, bir defa elinizi vicdanınıza koyun, icraatını-
nızı gözönüzün önüne getirin, yaptıklarınızı bilin. 
İntihar edenler bir tarafta, sürgüne tabi tutulanlar bir 
tarafta, hülasa memleketin içine düşmüş olduğu ortam 
işte gözönüzün önünde. Eliniz mi öpülecektir? Yüzü-
zünüze bakılmayacak hale gelmişsiniz. Bugün size biz 
değil, sizi sevenler değil, her zaman söylediğimiz gi
bi, düşmanlar bile ağlayacak duruma düşmüşsünüz. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Kendi suratına bak, 
aynaya bak. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Benim suratım si
zinkinden bin defa daha iyidir. Herkes biribirinin 
aynasıdır. 

Bugün daireleri tahrip eden, ülkeye en büyük za
rar veren müesseselerin başında Milli Eğitim Bakan
lığı gelmektedir. Halkımızın ilim, irfan yuvası olarak 
bildiği, hürmet ve saygı duyduğu öğretmen ve eğitim 
müesseselerini, partizanca uygulamalar ile bu Hükü
met tahrip etmiştir. Öğretmenlerde gurur ve çalışma 
zevki kalmamıştır. Şu anda Ankara'da dahi okulların 
çoğunda öğretmen yok ve sınıflar boştur. 
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OSMAN KAYA (İstanbul) — Ulan, utan be! 
ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Siz utanın, yaptı

ğınızdan utanın. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen mü

dahale etmeyiniz. 
ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Yüzlerce öğretmen 

ve idareciyi sorgusuz, sualsiz, tahkikat açtırmadan, 
savunması dahi alınmadan, bir bakanlık oluru ile sa
yın Uğur öğretmeni görevinden alıp, onu kalbinden 
vurmuştur. Bakan olduğu günden itibaren idareyi 
TÖB - DER'e kaptıran sayın Bakan hâlâ kendine ge
lememiştir. iki başlı Milli Eğitimde hükümet meyda
na gelmiştir. TÖB - DER bugün nakil, tayin, sürgün 
ve eğitim işleriyle meşgul iken, Sayın Bakan sadece 
Bakanlığın mali işlerini yürütmekle meşguldür. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Yalancısın, düpedüz ya
lancısın. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Yalanımı ispat ede
ceğim. Yalan olan, yalan söyleyen veya yalancıları, 
yanlış icraatta gidenleri tasvip edenler şimdi utana
caktır. Çünkü TÖB - DER'e milli eğitimi teslim eden 
Sayın Uğur'un diyet borcunu ödemede vefalı olması
nı da ben şahsen saygıyla karşılıyorum. 

Yalan mı? Bakınız. 1978 de TÖB - DER Ankara' 
da genel kurul düzenlemiştir. Genel Kurulda öğret
menler ikiye ayrılmıştır. Bir kısmı «Moskova» der
ken, diğeri «Pekin» diye tutturmuş, mesele büyümüş
tür. 

YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Nevşehir) — 
Bundan Milli Eğitim Bakanına ne? 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Kavga büyük oldu
ğundan dolayı, devletten maaş alan öğretmen yaban
cı devletlerin davulunu Ankara'da çalmaya başlamış, 
kulaklar sağır olurken, Sayın Bakan korkusundan 
maaşını verdiği öğretmenlerin kongresine dahi gide
memiştir. Yalan mı? 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — O sizin gibi sorumsuz 
mu? 

YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Nevşehir) — 
O, Ali Nail Erdem değil. 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Gidememiştir. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Gidemediği için, iş

te Türk çocuğunun emanet edildiği öğretmen, işte 
millilik işte icraat, işte Cumhuriyet Halk Partisinin 
idaresi budur. Bugün, milli eğitim aslında millilikten 
çıkmış, çıkarılmış, âdeta devletin aleyhine çalışacak, 
zarar verecek bir duruma gelmiştir. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Bir şey mi hazırlıyorsu
nuz, bir hazırlığınız mı var? îşaret verin, işaret! 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Seçime gideceğinizi 
ben tahmin etmiyorum. Seçime gidecek bir defa 
umudunuz kalmadı, yalanlar bitti, sermaye tükendi, 
«•Enkaz» dediniz altında kaldınız, sizi kim enkaz al
tından çıkarıp da seçimlere serbest gönderecektir, bu
nu biliyor musunuz? Gitseniz ne alacak? Geleceksi
niz 80 ile 100 ile, bundan daha ilerisi yoktur. 

ALt KIRCA (Malatya) — Türk milletinin yarısı
nı milliyetsiz mi ilan ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale et
meyiniz değerli arkadaşlarım. Yok böyle bir usul. 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Sayın Milli Eğitim Bakanı, 27 . 3 . 1978 günü 
Yankı Dergisine vermiş olduğu özel demeçte; eğitim 
enstitülerindeki 40 bin talebeyi mezun etmeyeceğini, 
onları okul dışına atacağını peşinen ifadede bulun
muş ve dediklerinden daha fazlasını yapmıştır. Türk 
milli eğitimini aşırı solun karargâhı haline sokmuştur. 
Okullarda tek bir, milli ve manevi değerlerine bağlı 
ve saygılı milliyetçi genç kalmayınca, Moskofçular 
ile Lenincilerin yan yana kardeşçe okuyacağı bir dü
zen getirilmiş ve bunun adına da «sevecenlik» denil
miştir. 

Okullardaki huzurun, okullardaki sükûnun, anar
şi çıkmadığının ifadesi, iki kardeşin yan yana gel
mesindendir. Esas milliyetçi gençler, vatanına, mil
letine sahip çocuklar okullardan uzaklaştırılmıştır. 
Onların velileri burada vardır, bunun yalanı yoktur. 

23 - 24 Mart 1978 yılında Ankara'da Milli Eği
tim Bakanlığında yapılan toplantıda, milliyetçi öğ
retmenler ile milliyetçi öğrencilerin harcanması için 
alınan kararlar maalesef basına sızmıştır. Çok geç
meden 67 ilin milli eğitim müdür ve yardımcıları, 
eğitim enstitüleri müdür ve yardımcıları, 40 bin öğ
renci acımasızca atılmış, okullar hemen Dev - Genç
liler ile tGD'ye teslim edilmiştir. 140'dan fazla öğret
men eşlerinden ayrılıp başka yerlere sürülmüş, aile 
olarak parçalanmıştır. 

Bugün devletlerarası parçalanmış aileleri birleştir
me antlaşmaları yapılırken, sayın CHP İktidarı kendi 
öz yurdunda vatandaşını parça parça etmiştir. Anar
şinin temelinde İşte bunlar yatmaktadır. Milleti hu
zursuz, fertleri rahatsız eden bu Hükümet, sonunda 
kendisi de rahatsızlığın içine düşmüştür, tyi mi yap
mıştır? 

Sayın Bakan, burada, yalan ise beni tekzip etsin, 
şahit gösteriyorum. Bir gün, 23 yıllık Sivas Milli Eği-
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tim Müdür Yardımcısı Abdullah Çakır isminde bir 
zatın Erzincan'ın Kemah kazasına tayini çıkmıştı. 
Sayın Bakan koridorda bulunuyorlardı, Sayın Turan 
Güneş Bey de yanında, taşradan gelmiş bir bey, iki 
tane de hanım vardı. Kendilerine ilk müracaatım idi. 
Dedim ki, «Sayın Bakanım, Sivas'ta böyle bir du
rum var. 23 yıllık bir öğretmen filan yer tayin edil
miş; Sivas'ın her hangi bir ilkokuluna veya yakın bir 
yerine verilmesini rica ederler, yaşları aynı zatıalini-
zin yaşında 55 - 60 yaşlarındadır.» dedim. Bu sözü
mü söyler söylemez, ilk söz Sayın Bakandan şu şe
kilde gelmiştir: «Ben örgütün tabanını karıştıramam» 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — «Milli Eği
tim örgütü» diyor. 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — «Örgütün tabanını 
karıştıramam» diyen Sayın Bakana sordum: «Başka 
devlet mi var Sayın Bakan. (CHP sıralarından «Milli 
Eğitim» sesleri.) 

Örgütü siz işe katmayın, 23 yıllık çalışan öğret
meni Bakanlık olarak siz bilirsiniz, sokaktaki 10 - 15 
yaşındaki anarşistlere, sorarsanız oradan netice ala
mazsınız. Siz Hükümet olun, biz sizden Hükümet ol
mayı istiyoruz diye tekrar ricada bulundum ve der
nekleri ortadan çekin dedim, derneklere yönetimi tes
lim etmeyin diye kendisine ricada bulundum. Maa
lesef Milli Eğitimin iki başlı bulunduğunu, yöneti
min kendisine ait bulunmadığını, tasarrufu başkala
rının yaptığını zımnen söylemiş oldular. Eğer yalan
mam, Sayın Güneş orada idi; bu yaştan sonra, böyle 
bir şey olmamış derse, belki de çıkar sözlerimi geri
ye alırım. Eğer doğru ise, yazık ettiniz bu memleke
te, yazık ettiniz bu millete, siz iktidar olaydınız bu 
şekilde başarısız olmazdınız, ama 10 - 15 yaşındaki 
çocukları iktidar edip de, örgüt diye onlara danışır 
da 5 - 6 başlı Hükümet meydana getirip... (CHP sı
ralarından gürültüler) İçişlerini POL - DER'e, Milli 
Eğitimi TÖB - DER'e, Çalışma Bakanlığını DÎSK'e 
ve buna benzer bakanlıklar kurup perişan olmayay-
dız kârlı çıkacaktınız. Bunda iyi bir iş mi yaptınız? 
(CHP sıralarından «Hüsnü kuruntun» sesleri) 

Maalesef bunu yaptınız. İşte Bakan, cevap versin
ler; ben belki hatırlamıyorum diyeceklerdir, hatırla
mayabilir, ben hatırlıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, böylesi sürgün, nakil ve bu
na benzer işlerde 1 kişinin tayininde siz kıyameti ko-
parıyordunuz, her gün aynı meseleyi Meclise getiri-
yordunuz... • 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, 2 dakikanız var. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — ... «Sürgünler var, 

nakil var, zulüm var, kıyım var» diyordunuz. 38 aylık 
MC dönemi diye beğenmediğiniz dönemde, sürgün, 
nakil, kıyım, kıyamet diye vasıflandırdığınız... 

SAFFET UR AL (Bursa) — Allah dönüşünü esir
gesin. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) ... 38 aylık icraatla deği
şen valilerin sayısı sadece 24'tür. 

Sizin, bir yıllık döneminizde değil, bir günde değiş
tirdiğiniz valilerin sayısı 63, emniyet müdür ve amir
lerinin bir günde değiştirdiğinizin sayısı 152, 95 savcı. 
1 kişi tayin edilirken kıyamet kopuyordu da, ordular 
meydana getirerek kıyımlar yapanlarda acaba hiç mi 
günah ve zulüm işlenmiş olmuyordu? 

SAFFET URAL (Bursa) — Ezbere konuşuyorsun. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bunu düşünmenizi 
size tavsiye ederim. Yaptınız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Oğuz Atalay'ın 
«Okey» i var mı bunlarda-

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Oğuz Atalay da 
dahil mi? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bugün Danıştay ka
rarları da elimizde, siz Danıştaya saygılı, kanunlara 
saygılı ve hürmetkar idiniz, ne çabuk dediğinizi unut
tunuz? 

BAŞKAN — Efendim süreniz bitti, bitirin lütfen 
efendim. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Danıştaydan karar almış 30 tane öğretmen vardır, 
eşinden ayrılmış, sürgüne tabi tutulmuş 149 tane öğret
men mevcuttur. Danıştay kararlarını niçin uygulamaz
sınız, niçin eşleri birbirinden ayırırsınız? Bunlar zu* 
lüm değil, işkence değil, haksızlık değil de nedir? Bun
ların adına ne diyeceğiz? 

Ayrıca, o kadar öğretmen, o kadar memur, çok sa
yıda müstahdemi işinden ettiniz ki, ayırdınız, sürgüne 
tabi tuttunuz ki, Hazineyi dahi sarsılacak, içinden çı
kılmayacak zarara sokiunuz. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Hazine mi 
bıraktınız? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Siz bu sene dış ti
caretinizi artırmışsınız; onunla övünüyorsunuz. Ne 
sattınız da ne kazandınız, beyler? Daha, Türkiye'nin 
bu sene istihsal etmiş olduğu, ambarına koyduğu maL 
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lar satılmamıştır. Geçen senenin mallarını satıp da 
kabadayılık yapmayınız. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, işi Ticaret Bakanlı
ğına da getirdiniz sanıyorum. 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Tütünü satıp, buğ
dayı satıp; üzümü, fındığı, fıstığı satıp... 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, söz sürenizi geçirdi
niz. Rica ediyorum, beni kesmek zorunda bırakma
yın. 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Tamam, topluyo
rum Sayın Başkanım. 

... Dolu ambarlar buldunuz. 750 milyon dolarlık 
bağlantı yapılmıştı, siz ancak o bağlantı yapılan dos

yayı buldunuz; müşteri de bulamadınız. Gittiniz ad
reslerinden adamları yakalayıp malları verdiniz. Si
zin yaptığınız yalnız bu. 

MEVLÜT ÖN AL (Hatay) — Gensoru ile ne ala
kası var? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bunun Gensoru ile 
çok yakından ilgisi, alakası var. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Sana göre. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, sözünüzü keserim, 
iyi olmaz. Lütfediniz son cümlenizi söyleyiniz efen
dim. 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Gensoru ile bu me
selelerin çok yakından ilgisi var. Memleketi huzur
suzluğa götürdüğünüzü, anarşi çıkardığınızı, kendi 
Hükümetinize sahip olmayıp devletler kurduğunuzu 
söylediğim için Gensoru ile ilgisi vardır. 

Burada sözlerimi bitirirken cümlenize saygılar su
narım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Bakan, söz istediniz. Milli Eğitim Bakanı 

Sayın Necdet Uğur, buyurunuz efendim. (CHP sıra
larından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım... (Kon
ya Milletvekili Hüseyin Kaleli ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı arasında tartışma, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen konuşmayın değerli arkadaş
larım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Dilimizi kese
lim, gel buyur diyelim öyle mi? 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, rica ediyorum. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sataşıyorlar 

beyefendi. Benim elime koluma kimse karışamaz. Di
limizi, ağzımızı, kolumuzu keselim, onların dediğini 
mi yapalım yani? (CHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Kabada-
yı'ya söz atmayın, rica ediyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sırça köşkte 
oturan kulübeye taş atmaz. 

BAŞKAN — Tamam, tamam Sayın Kabadayı; 
özellikle isminizden bahsederek rica ettim değerli ar-
k adaşlarımıza, 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Burada bağır
ma, gel dışarıya. Dışarıya gel. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hiçbir şey ya
pamazsın. Böyle şey olmaz canım... 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, tamam efendim. 
Tamam tamam. (Gürültüler) 

Buyurunuz Sayın Bakan. (Gürültüler) 
Rica ediyorum değerli arkadaşlarım. Sayın Kaba

dayı, rica ediyorum, efendim, rica ediyorum. Rica 
ediyorum, Sayın Bakan kürsüde değerli arkadaşlarım. 
(Gürültüler) 

Sayın Kabadayı ve Sayın Kaleli; rica ediyorum 
sizden, lütfen oturunuz efendim yerlerinize. Sayın Ka
badayı, rica ediyorum efendim. Sükûnete davet edi
yorum zatılanizi de. Sayın Kaleli oturdular, siz de 
lütfediniz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Burada, bir yıldan beri Milli Eğitimde yapılan tür

lü işlemler üzerinde çeşitli partilere mensup sözcüle
rin yorumlarını dinledim. 

Bunları dinledikten sonra edindiğim ilk izlenim, 
gerçekten Milli Eğitim Bakanlığının son 1 yıl içinde
ki çalışmalarının yakından incelenmesi değildi; Milli 
Eğitim Bakanlığında çalışan ve kendisi haksızlığa uğ
radığı kanısında olan bazı arkadaşlarımın kendilerine 
aktardığı bilgilerdi. Elbette bir Parlamento üyesi ola
rak, bu bilgilere muhatap olduğumuz zaman ciddiye 
almamız bir görevimizdir ama, ikinci bir görevimiz 
daha vardır: Acaba bu bilgiler ne derece gerçeğe uy
gundur? Birinciyi anlıyorum, fakat gerçeğe uygun ol
duklarını anlamadan burada bir genelleme yapılarak 
söylenmesinin hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini de 
l elirtmek istiyorum. 

Mesele Sayın Irmak, disiplin kurullarında yapılan 
işlemlerden bahsetti, iki türlü işlem yapıldığım söyle
di. Dedi ki «Öğrenimi engellemekten disiplin kurul
ları işlem yapıyorlar. Ufak bir kavgaya karışanlar bile 
mahkemelere veriliyorlar» 

Şimdi, eğer gelmiş olsalar ve sormuş olsalardı, ben 
kendilerine; disiplin işlemlerine hangi öğrencilerin 



M, Meclisi B : 46 8 . 2 . 1979 O : 2 

hangi nedenlerle maruz kaldıklarını bütün ayrıntıla
rıyla söyleyebilirdim. Yine vakitleri olsaydı da disip
lin işlemlerinin uygulandığı yerlere gitmiş olsalardı, 
çok daha insafla bu meseleyi ele alacaklardır. Ufak 
bir kavgaya karışanların mahkemeye verilmesi diye 
bir konudan söz edilemez. Mahkemeye verenler sav
cılardır; bir suç görülmüştür ve savcılığa verilmiştin 

Eğer yine, her iki konuda da daha öte bir bilgi isti
yorlarsa, teker teker buralarda işleme tabi tutulanla
rın, hem disiplin suçlarını, hem de ceza yasalarına 
karşı geldikleri için işledikleri suçları, teker teker ken
dilerine ayrıntılarıyla sorar, soruşturur, toplar bildiri
rim. 

Burada benim zaman zaman bu kürsüde, okulları
mızda bir yıldan beri, göreve başladığımızdan bugün
lere kadar, değişik düşünce ve inançta olan çocukla
rımızı, varlıklı ya da varlıksız ailelere mensup olan 
çocuklarımızı, hiçbir ayrım yapmadan ve koşullandır
madan, belirli bir siyasal görüşü zorla onlara kabul 
ettirme girişiminde bulunmadan, özgür kafalı insan 
yetiştirmek amacıyla, barış içinde eğitim yaptırma^ 
istediğimi söylediğimi, tekrar ettiğimi belirtiyorlar. 
Bütün bunlar doğru. 

Yalnız, yine bir önceki doğru ile bu doğru arasın
da da bir eksiklik var. Nasıl kendilerinin haksızlığa 
uğradığını sananlar arkadaşlarıma geldiklerinde, acaba 
söyledikleri haksızlık doğru mudur diye bir inceleme 
gerekirse, benim bu sözlerimin gerçekleşip gerçekleş
mediğini de yerinde incelemek gerekirdi. 

Ben çok açık bir bono verdim. Dedim ki, «Bütün 
bu konuşmaları televizyonda bir bakan yaparsa, bu 
konuşmaları Meclis kürsüsünde yaparsa, yurttaki bü
tün okul müdürlerini, milli eğitim müdürlerini, mü
fettişleri toplar, aynı konuşmaları yapar ve bunun 
uygulanmasını isterse ve buna uymayanları, bu politi
kayı izlemeyenleri sorumluluk mevkilerinden alırsa 
ve aynı zamanda da böyle bir uygulamanın sonunda 
bazı elle tutulur sonuçlara varılmışsa yine, böylesine 
bir iddiada bulunmakta haksızlık vardır.» Bunu de
dik ve yaptık. 

Size kanıtlamak istiyorum : Öğretmen topluluğu 
olarak 420 bine vardık, okullar olarak- 10 binler, öğ
renciler olarak milyon. Her sabah okullar açılıyor 
ve öğleden sonra, akşam kapanıyor. Yüzbinlerçe aile
nin çocukları, milyonlarca çocuk, öğretmenin karşı
sına gidip geliyor. «Her sabah biz sınav veriyoruz» 
dedik. «Biz eğer iyi yaptıysak, bunun şahitleri çocuk
lardır ve ana babalarıdır» dedik. Aynı şahitleri tek
rar gösteriyorum huzurunuzda. Çocuklarınızı ve ço

cuklarımızı ve ana - babalarını gösteriyorum. Bir yıl
dan beri sadece barış getirmek istedik. Bir yıldan 
beri, «sevecenlik» diye alay ettiğiniz insanlığı gö
türmek istedik. Bir yıldan beri ayrım yapmadık, yap
tırmadık. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Bunun en büyük kanıtını, ispatını yapmak istiyo
rum size. Ayrım yapanın eline en sonunda çok bü
yük bir fırsat çıkar. Bir defa, bir iki şey... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Kanıt ile ispat aynı şey. 

MİLLt EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Anamın dili, söylerim. Kanıt tabii. 
Bin yıldan beri benim kökümün kullandığı kök. Ne
den gocunayım? Elbette kanıt. Ne var bunda? İspat
tan bana ne? (CHP sıralarından alkışlar) İki tane 
kanıt sayın yargıç, iki tane kanıt. 

«Bu çocukları birlikte okutacağız» dedik. «40 bin 
tane çocuğu okutmamışız.» Bu, inanılmaz ölçüde ger
çek dışı bir iddia. Elimize aldığımız Türkiye'nin en 
bunalımlı okullarında dahi, okutmadığımız çocuk 
kalmadı. Hepsini de yan yana okuttuk, birlikte okut
tuk ve inanmayacağınız ölçüde, inanmayacağınız yük
sek oranda beraber oturabildiler bu çocuklar. Bun
ların içinden direnenler oldu, vuruşanlar oldu, çatı
şanlar oldu, binbir türlü güçlüklerden geçtik. Bun
lar aslında, bir kısmı sokakta beraber olmazlar diye 
bir kısmı içeride tutulanlardı. Sayıları 3 değildi, 3 
bin değildi, 10 binlerdi. 30 bin 40 bin bir tarafta, 
40 bin oradaydı. Bunlar kimlerdi? Komşularınızın, 
akrabalarınızın çocukları. Bizim milletimiz bunlar. 
Ayırım yapamayacağımız kadar hepimizin, siyasi par
tilerin yan yana olduğu insanların çocuklarıydı. Bir 
kısmı sokakta bırakılamazdı düşman gibi, bir kısmı 
suçlanamazdı... (AP sıralarından gürültüler) 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Se
nin kadar ayırım yapan gelmedi. 

BAŞKAN — Sayın Gürdrama, devamlı müdaha
le ediyorsunuz. Rica ediyorum. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Doğ
ru konuşsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, yok böyle bir usul 
efendim. (Gürültüler) Yok böyle bir usul. Hakkınız 
yok ki efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bunların hepsini içeriye aldık. (Gürül
tüler) Kanıt veriyorum : Bir sene içinde bütün bu 
çocuklar; değişik inançta olan - değişik siyasal dü̂  
şüncede olan ana babaları ya da kendileri - ço
cuklar birlikte okudular ve inanmayacağınız ölçüde 



uyumla okudular. Kardeşçe okudular büyük oranda. 
Direnenler hakkında yasaları uyguladık; fakat binde 
bir bile değil uyguladığımız şey ve bu çocuklar me
zun oldular. Eğer ayırım yapsaydık, bunlar arasında 
1 seneden beri öğretim yaptık, kaybedilmiş zaman
larını eski yıl mezunlarının giderdik. Hiçbir ayırım 
yapmadık. Haksızlık yapıyorsunuz. Hızlandırılmış de
diğimizin içinde her türlü inançta insan vardır; hiç
bir ayırım yok. Hızlandırılmış hızlandırılmamış, nor
mal eğitim içinde her türlü insan vardır. 

CENGtZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Gaziantep 
Eğitim Enstitüsü 1 yıldır kapalı. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bunlar belirli bir şekilde mezun oldu
lar. İmtihanlarda ayırım yapmadık; size bin tane ka
nıt gösteririm. Siyasal düşünceleri belli olan Öyle bir, 
beş, yüz değil, on binlerce insâri gösteririm ki, me
zun oldular. Mezun oldular ön binlerce İnsail On
ların ana, babalarını şahit gösteriyorum. Başka?.. Me
zun olduktan sonra bize geldiler. İşte ayırımın zama
nı, işte siyasal düşünce ile vatandaşlar arasında bir 
kısmını yandaş, bir kısmını düşman yapmanın ve bu
nu muameleye koymanın zamanı idi. Ayrım yapma
dık ve hepsine dedik ki; gelin çocuğum, işte boş yer
ler, işte karşınızda memur* Herkes aldı, nereye çıktı 
ise oraya gitti, Siyasal ayırım yapsaydık, gidenleri git
tikten sonra yer değiştirirdik; değiştirmedik. İlk de
fa, belki 50 yıldan beri ilk defa Doğuya büyük oran
da öğretmen gidiyor ve gittiği yerde Çalışıyor. Doğu
da olan milletvekili arkadaşlarımın* bulundukları böl
genin sorumlularına vö Valilerine! sormalarını rica 
©diyorum. Hiç kimseden teşekkür almadım âhla* Do
ğu valilerinden her gün teşekkür âİıyörıırrL Batıİı ço
cuklarımız Doğuya ğidiyöfiaf, Doğulu çocuklarımız 
Güneye gidiyorlar, Kuzeyli çocukİarımiz Güneydoğu
ya gidiyorlar. İşte bütünlük bu, işte kardeşlik bu, 
ayıracak mıydım? (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Şimdi, bu okullara yine ikinci bir haksızlık yapı
lıyor. 30 bin tane çocuk; siz bir diyorsunuz iki di
yorsunuz, beş tane, yüz tane örnek veriyorsunuz; ben 
size... 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sa
yın Bakan, doğru konuşmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gürdrama, size bir uyarı ce
zası veriyorum efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Ben size bir tane, yüz tane örnek ver
miyorum, bin tane örnek vermiyorum; otuz bin tane 
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örneğim var benim, neyle karşı çıkacaksın? Otuz bin 
tane sapasağlam, ayırım yapılmamış, ayırımsız, vic
danlı tatbikatın örneği var. Otuz bin tane! 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — İsmi 
ne ismi ne? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Otuz bin tane, git sor. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Otuz 
bin de diyebilirsiniz, yüz bin de diyebilirsiniz; amı 
ismi ne ismi? (CHP sıralarından «Sus sus, dinle» 
sesleri, gürültüler) 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bundan göreceksiniz, daha da göre-

* çeksiniz, bir dönem sonunda bir 60 bin çocuk da 
ha, 60 bin çocuğumuz daha... 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Siz 
isimlerini söyleyin isimlerini. (CHP sıralarından 
«Sus, konuşma» sesleri gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gürdrama, çok rica ediyo
rum efendim. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — O 
tarafa söyleyin, konuşmasınlar. 

BAŞKAN — Zatıâliniz konuşuyorsunuz devamlı. 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Ben 

bu tarafa konuşuyorum, o tarafa değil. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarınız var orada, sa
nıyorum ki kendileri de rahatsız oluyorlar. Yok böy
le bir usul Sayın Gürdrama; devamlı her söze söz 
atmak diye bir usul yok bu Parlamentoda. Rica edi
yorum. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — O 
zaman doğru konuşması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, sizin istediğiniz gibi ko
nuşulmaz Sayın Gürdrama, bazen sizin istemediği
niz gibi de konuşulur bu kürsüde. Rica ediyorum, 
sabırla dinleyiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerli Başkan, sayın arkadaşlar; bir 
de burada bu «Eğitim enstitüleri kapatılıyor ve ka
patıldıktan sonra ne olacağı belli değil» deniliyor. 

Türkiye'de bugün 30 bin öğretmen mezun oldu 
bu bir sene içerisinde. Önümüzdeki öğrenim yılının 
sonunda 60 bin öğretmen daha mezun olacak. Sade
ce 90 bin bu, 100 bine varan yeni öğretmen. Zaten 
67 eğitim estitüsü, bu memleketin öğretmen gereksin
mesi hesaplanarak açılmış değildir. Buraya öğrenci
ler, öğretmenlere ihtiyacı şurada bu kadar diye alın
mış da değildir, bunlar belirli başka nedenlerle alın
dılar. Ama biz onları vuruşturmadık, uyum içerisin-
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de görevi doğru götürüyoruz. Fakat Türkiye'nin ge
lecekteki öğretmen ihtiyacı, artık 67 eğitim enstitü-
süyle karşılanmasından çok daha azdır. Onun için, 
Türkiye'nin öğretmen gereksinmesi ne kadarsa, onu 
karşılayacak eğitim enstitülerini elde tuttuk, ötekile
rini teknik eğitim merkezleri olarak yeni baştan dü
zenliyoruz. Bu teknik eğitim merkezlerinde yaygın 
eğitim, pratik sanat eğitimi, çıraklık, kalfalık, usta
lık eğitimi, meslek eğitimi meslek yüksekokuluna ka
dar, teknik okula kadar varacak; oradaki, o yörede
ki insanlara hitap eden bir eğitim yapılacaktır. Bu 
merkezler, eğitim enstitülerinin yerine kurulacak olan# 

yeni teknik eğitim merkezleri, önümüzdeki sonbahar
da her birinizin kendi ilinizde, bölgenizde işlemeye 
başlayacaklar ve o bölgede yaşayan insanlarımızın, 
hangi yaştan olursa olsun; kadın erkek, çiftçi sa
natkâr, esnaf, küçük esnaf veyahut işçi, sanayi işçi
si, onların her birine ne tür daha fazla kazanmaları 
için, hayatta daha fazla ilerlemeleri için ne gibi bir 
beceri, ne gibi teknik ve mesleki bilgi gerekiyorsa, her 
bölgeye göre ayrı ayrı inceleyip, tespit edip ona 
göre program yapacağız ve bu merkezlerde, Türkiye' 
nin her yerinde yepyeni, o bölge halkının ihtiyacı 
olan teknik mesleki öğretimi getireceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız var. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Efendim, Milli Selamet Partisi Gru
bunu temsil eden arkadaşımın konuşmasının çok 
önemli yerlerine her zaman olduğu gibi katılıyorum 
(Çıkardığı sonuçlar hariç). 

Şimdi, arkadaşım dedi ki : Biz de önce Fransa' 
dan aldık bu eğitimi, sonra Amerika Birleşik Dev
letlerinden aldık. Biçimini mi aldık, içeriğini mi al
dık, programını mı? Hepsini de aldık, gibi dedi. 

Bir memleketin eğitimi, o memleketin toplum 
yapısını yansıtır, dedi. Batıya karşı bu ülkede yıl
lardan beri bir aşağılık duygusu vardır, Batıya hay
ranlık vardır. Batıyı körükörüne taklit etme hissi var
dır dedi. Hep katıldığım yerleri söylüyorum, hepsine 
katılıyorum. Batıdan gelen her şeyi Orta Çağ dog-
matikliğini suçlarız; ama Orta Çağ dogmatikliğini 
suçlayan Türk aydınları bir başka dogmatizme kapı
lıyorlar, onlara göre Batıdan gelen her şey iyi, onun 
dışındaki her şey kötüdür diyorlar dedi. 

Kendi öz4eğerlerimizi küçük görürüz, yaratıcı ye
teneklerimizi körletiriz; Batıdan- gelen fikirleri de 
eleştirelim dedi. Ben, müsaade buyurursanız bir kat
kıda bulunmak istiyorum. Yalnız Batı değil, ister 
Kuzey, ister Güney, ister Batı, ister Doğu, bizim 

toplumumuzun dışından nereden gelirse gelsin, o ge
len fikirleri bir eleştirelim, bir bakalım ve önce kendi 
toplumumuza gidelim; biz nereden geldik; bizim öz-
değerlerimiz nedir, töremiz nedir? Hepimizin oluşu
munda, bin yıllık kalıntılar var. Bunların üzerine 
çağdaşlık gelir. Ama dogmanın her türlüsüne karşı 
olmak gerekir; bir taraflı değil. Elbette Türkiye'de, 
Türkiye'deki son gelişmelerin ışığında bir yerde yeni 
bir toplum, yeni bir insan, yeni bir kültür çıkacak. 
Bu kültürü yaratacak insanlar özgür kafalı, eleşti
ren insanlar, hiçbir dogmaya kendini kaptırmamış in
sanlar olacaklar. Bu şartlarla Milli Selamet Partisi 
ve sözcüsü ile tam mutabakatımı beyan etmek iste
rim. 

Arkadaşlar, sözlerimi bitirirken, müsaade ederse
niz bir şeye değinmek istiyorum : Bu bir Gensoru; 
ama yine insafınıza sığınmak istiyorum; gerçekten, 
acaba Milli Eğitimde olan bitenleri öğrenmek, ince
lemek, eleştirmek için miydi, yoksa belirli bir şekilde 
Parlamentoda zaman zaman uygulanan engelleme ara
cı mıydı? 

Gensoru engelleme aracı olarak kullanılamaz .• rıı? 
Parlamentoda o kadar çok engelleme aracı var ki. 
bir muhalefet kendisi için çok lüzumlu olan bu ara
cı, asıl anahedefine varmak için kullanmalıdır; ama 
bu, muhalefetin bileceği şey. Bunu söylemek isten* i -
yorum. Başka bir şeyi söylemek istiyorum : Türki
ye'de olağanüstü koşullarda yaşıyoruz, olağanüstü 
koşullarda olağan koşulların ilişkilerini, olağan koşu! 
ların eleştirilerini «sen» ve «ben» tartışmalarını ya
pamayız. Bu, kaldıramayacağımtz bir lükstür artık. 
Bunu geride bırakalım, bunun ötesine gidelim. Daha 
iyisini yapmak için beraber olma durumundayız. As
lında Türkiye yalnız anarşik eylemler meselesinde 
değil, okullarda öğretimde bunalım meselesinde de
ğil, Türikye aslında bunlardan çok daha önemli ola
rak ekonomik meselelerde bir bunalımdan geçiyor. 
Yapısal nedenlerden çıkan, uzun yıllardan beri gelen 
bir bunalımdan geçiyor. Bu bunalımdan, saflarımızı 
sıklaştırarak, bu bunalımdan birbirimize dayanarak, 
birbirimize güvenerek birlikte çıkarız. Eski normal 
zamanların, ferah zamanların yöntemleriyle bu bu
nalımın içinde büsbütün batarız; yöntemleri değişti
relim. 

Önce bir teşhis koyalım, olağan koşullarda mı-
yız, olağanüstü koşullarda mıyız, Olağanüstü koşul
larda isek, karşılaştığımız bunalımın boyutları neler -
dir? Bu boyutlarla, bu türlü bir yöntemle karşı kar̂  
şıya gelirsek başa çıkamayız. Yine birbirimizin, he~ 
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pimizin siyasal görüşleri ve düşünceleri ayrı. He
pimiz halkımıza bunlarla çıkacağız;- ama gün o gün
dür ki; değişik bir siyasal davranışa, ortak tehlike 
karşısında ortak davranışlara girmek zorundayız. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, Gensoru önergesi üzerinde

ki görüşmeler tamamlanmıştır, ancak; oylamanın 
açık oy biçiminde yapılması hususunda; Sayın De-
mirtola, Sayın Gökçek, Sayın Kabadayı, Sayın Öz 
baş, Sayın Cumalıoğlıı, Sayın Irmak, Sayın Sayın, 
Sayın Emre, Sayın Elverdi, Sayın Şerefoğlu, Sayın 
Turan, Sayın Eşrefoğlu, Sayın Biberoğlu ve Sayın Öz-
utku ile Sayın Galip Kaya arkadaşlarımızın istemi 
var. 

Açık oyun, adı okunan üyenin bulunduğu yerde; 
kabul, ret, çekinser biçimde yapılmasını onayınıza 

i » mm\ 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 46 ncı Birleşi
min 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

Adalet Partisi Sayın Grup Baş'kanvekili Sayın 
Kırathoğlu tarafından verilmiş bir önerge var, oku
tuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 2, 3, 4, 5 nci sıralarında bulunan ve 

grubumuz mensupları tarafından verilen Gensoru 
önergelerinin okunması 43 ncü Birleşimde vukubul-
muştu. 

Bugün 46 ncı Birleşimi icra ediyoruz. Anayasanın 
89 ncu maddesi, Gensoru önergelerinin, okunmasını 
takip eden 3 birleşim içinde görüşülmesini şarta bağ
lamıştır. Bu bakımdan, bugün mütebaki üçüncü bir-

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Saat 19.00'a geldi. Oylamanın bitimine kadar sü-

. renin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Gensoru 

önergesinin görüşmeleri sonunda yaptığımız oylama
ya 231 sayın üye katılmış olup; bunlardan 215 ret, 
16 kabul oyu kullanılmıştır. 

Bu suretle Gensoru önergesinin gündeme alınma
sı hususu reddedilmiş bulunmaktadır. 

Saat 20.15'te, aldığınız karar uyarınca, kanun tek
lif ve tasarılarını görüşmek üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 19.06 

l > » • • • • 

leşimin sonudur. Mezkûr Gensorular bugün görüşül
mezse Anayasa ihlali mevzubahis olacaktır. 

Arz ederim. 
Adalet Partisi Grup 

Başkanveküi 
Nevşehir 

Esat Kırathoğlu 
BAŞKAN — Sayın Kırathoğlu, aynı mahiyette 

dün akşam da grubunuzca. bir önerge verildi. Yapı
lan usul tartışmaları sonunda mesele halledilmişti. 
Onun için bu önerge hakkında yeni bir işlem yapmı
yorum efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız dünkü ile bugünkünün 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20,15 

BAŞKAN : BaşkanvdkiM Memdıih Ekşî 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Nizamettfn Çoban (Kütahya) 
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farkını arz edeyim ve ondan sonra usul görüşmesi 
konusunda takdirinize bırakalım. 

Dün-, hatırlayacağınız üzere, gensoru önergeleri
nin bölünemeyeceği, parçalanamayacağı, yani gen
soru önergelerinin bırakılıp başka meselelere geçile
meyeceğini arza çalışmıştım. Bugünkü durum tama
men değişik. Bugünkü durum, 89 ncu maddeye göre, 
Gensoru önergeleri okunduktan sonra mütebaki üç 
birleşim içerisinde görüşülür. Dolayısıyla bugün 46 
ncı Birleşimdir ve dolayısıyla Anayasanın öngördüğü 
üç birleşim bugün son bulmaktadır. Bu bakımdan, 
dünkü görüşme şekliyle bugünkü görüşme şekli ara
sında tamamen fark vardır ve dolayısıyla 89 ncu mad
deye göre üç birleşim bugün bitmektedir. 

Bu bakımdan maruzatımız, 89 ncu maddeyi ilgi
lendiren üçüncü birleşim olarak son birleşim oluyor 
bugün. Bugün görüşülmesini şarta bağlayan Anaya
sanın 89 rücu maddesini uygulamanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, mesele, bildiğim 
kadarıyla, anladığım kadarıyla ve doğrusu; zaten 
dünkü usul tartışmalarında da aynı konu aşağı yu
karı tartışıldı; Millet Meclisinin çalışma saatlerinin 
bölümü meselesi halinde tezahür ediyor. Yani, 15,00' 
le 19,00 arasında denetimin yapılması ve özellikle 
tabii Gensoru önergelerinin görüşülmesi, onun dışında
ki 20,00'den sonraki görüşmelerde, Genel Kurulunu
zun, Anayasanın 89 ncu maddesini de dikkate ala
rak almış olduğu karar uyarınca, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesi meselesidir. 

Genel Kurul, almış olduğu bu kararı değiştirme
diği sürece, dün akşam da arz ettiğim gibi, Başkanlı
ğın doğrudan doğruya bu çalışma biçimini değiştirme 
olanağı bulunmadığını arz etmiştim. Bunda bir de
ğişik görüş sahibi değilim... 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından gürültüler) 
Efendim, Sayın Kıratlıoğlu ifade buyurdular, ben 

de Başkan olarak görüşümü sundum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, tabii görüşünüze saygımız vardır. Ancak, bu
günkü durum, takdir buyuracağınız üzere, dünkü du
rumla tamamen başka bir şekil arz etmektedir. Ana
yasanın 89 ncu maddesi, Meclisin almış olduğu ka
rarın altında olamaz, Meclisin aldığı karar, Anayasa
nın altında olabilir. Çünkü, Anayasanın uygunluğunu, 
takdir buyuracağınız gibi Anayasa Mahkemesi kara
ra bağlıyor ve Meclisin aldığı birtakım kanun mesa-
besindeki kararları, Anayasaya uygun değildir diye 
bozuyor. O bakımdan, bugün burada 89 ncu madde 

vardır; üç birselim içerisinde diyor. Bu durum ortada 
iken, nasıl olur da Mecliste biz bir gündem tanzim 
ediyoruz ve bu gündem Anayasanın 89'unu alt eder 
diye bir düşünceye sahip olabiliriz? Dünkü durumda 
biz, önergenin bölünemeyeceği huşunda fikirlerimizi 
arz ettik, Muhterem Meclis neticede kararını verdi 
ve oyladık. Şimdi durum tamamen değişiyor. 

BAŞKAN — Aynı şeyleri soluyoruz değil mi Sa
yın Kıratlıoğlu? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Hayır be
yefendi. 

BAŞKAN — Hayır, yani biraz evvel ifade ettiği
niz fikirleri serdödiyorsunuz. Ben de diyorum ki, Ge
nel Kurul Anayasariın 89 ncu maddesini de dikkate 
alarak çalışma saatlerini bölmüş, «şunda şunu görü
şeceksiniz, bunda bunu görüşeceksiniz» demiş. Bizim 
şimdi Millet Meclisi Başkanlığı olarak Genel Kuru
lun kararının üzerine çıkarak, bu karar değişmeden 
«saat 20.00'den sonra da Gensoru önergesini görü
şeceğiz» demek, Genel Kurulun iradesinin üzerine 
çıkmak olur. Bu benim yetkim dahilinde değil. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, halloldu Sayın 
Kıratlıoğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kanım, Genel Kurulun iradesi Anayasanın üstünde 
olamaz. 

BAŞKAN — Efendim bu yasa, ifade buyurduğu
nuz nedenle Anayasaya aykırı ise, elbette Anayasa , 
Mahkemesine gitme yolu açık olduğu gibi, Anayasa 
Mahkemesi yasayı iptal eder, eğer bir sakatlık var 
ise. 

Teşekkür ederim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kanım, şunu da arz edeyim ki, şu anda Anayasanın 
89 ncu maddesi Sayın Başkanlığınız tarafından ihlal 
edilmek durumuna düşürülmüştür. Bu bakımdan 89 
ncu madde nazarı itibara alınarak, eğer Mecliste gün
dem tespit edilmiş olsaydı... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bu hakkın suiistimaline müsaade etmeyin. Hakkı 
suiistimal ediyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, konuşan bir Grup Baş-
kanvekili arkadaşımız. Ben saygıyla ifade ediyorum 
meseleyi; «konuşamazsınız» diyemiyorum, rica edi
yorum. Zaten karşılıklı fikirler belirdi. Sayın Kıratlı
oğlu rica ediyorum. . 

Teşekkür ederim. 
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Değerli arkadaşlarım... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Değerli 

Başkanım, şunu arz edeyim ki; bu tamamen bir Ana
yasa ihlalidir ve Adalet Partisi Grubu olarak Ana
yasa ihlalinin merciirae müracaat edilecektir. 

/. — Sakarya Miletvekili 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-
ru Raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282 (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal ve 13 arkadaşının, 1.7.1948 
gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin görüş
melerine kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüşmeler sırasında ya
sa teklifinin 5 nci ve 6 ncı maddelerini Komisyon İç
tüzüğümüzün 83 ncü madesine uygun olarak geri al
mıştı, 

Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Bu konuda Komis
yonun İçtüzüğe uygun olarak yaptığı işlem sonucunu, 
gene Komisyon salt çoğunluğunun imzasıyla eski met
ni, Yüce Kurulda görüşülmekte olan asıl metni esas 
almak suretiyle Sayın Başkanlığa takdim etmiştik 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli arkadaşlarım, 5 nci maddeyle ilgili olarak 

Bütçe Plan Komisyonunun tanzim etiği raporu oku
tuyorum efendim : 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın 
Başkan, bir saniye. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
5 nci maddeyle ilgili önergeler okunmamıştır. Heyeti 
Umumiyenin bilgisine arz olunmamıştır. 

BAŞKAN — Okutacağım efendim, okutacağım. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, bir da
kika efendim. 

(/) 282 S. Sayılı basmayazı 6 . 2 . 1979 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Elbette efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — İnşallah siz

ler de Anayasa ihlaliyle karşı karşıya gelip, durumu
nuz tehlikeye düşmez. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Biz Plan Komisyonu olarak İçtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre iade ediyoruz, bu duruma göre işlem 
yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Yani 83'e göre aldınız.... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — 89'a göre iade ediyo
ruz. 83'e göre aldık, 89'a göre iade ediyoruz. 

BAŞKAN — 83'e göre olan talebinizi gen alıyor
sunuz-

Değerli arkadaşlarım, Komisyonun bu beyanı kar
şısında kaldığımız noktadan işleme devam ediyoruz. 
Sorular sorulurken bu işlem vaki olmuştu. 

Sayın Okur burada mı efendim?.. Yok. 
Sayın Efeoğlu?.. Yok. 
Sayın Dağdaş?.. Buyurunuz efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, ka
nun diyor ki: «İşyerlerinin kapılarına asacağı tabelâ 
resme tabidir,|» İşyerlerinden başka yere, camekân-
lara da isim yazılıyor... 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve Komisyon 
duymadığını ifade ediyor, biraz yüksek sesle veya 
böyle teşrif eder misiniz?.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, ka
nunda diyor ki, yalnız kapılarının üstüne asılacak ta
belâda işyerlerini gösterecek levhalar vergiye tabidir. 
Peki, bir işyerinde, meselâ berber dükkânında berber 
filan diye cama yazarsa, duvara yazarsa bunlar da 
resme tabi midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İSMET ATALAY (Kars) — 4 ncü madde geçti, 
5 nci maddede böyle bir şey yok. 

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

MİR (Sivas) — Efendim, burada maksat ticaret erba
bını belirginleştirmek, belirtmektir. Duvara da yaz- i 
mış olsa bu harca tabi olacaktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kemal Doğan?..,Yok. 
Sayın Kavurmacıoğlu?.. Yok. 
Soru hakları düşmüştür. 
Buyurun Sayın Ablum. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, hatırlayacaksınız, bendeniz sualime başlamış, 
birinci sualimi arz ediyordum, o sırada Komisyon 
maddeyi geri istedi, diğer 3 sualimi soramadım. Mü
saade ederseniz bunları kısa olarak sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ablum, konu öyle değildi. 
Konu, zatıâlinizin 7-8 dakikayı aşan bir zaman, me
tin halinde hazırladığınız; fakat soru niteliği taşıma
yan metni okumanız sırasında, bendeniz, Başkanı
nız olarak bunun soru niteliği taşımadığını belirte
rek, bir konuşma niteliğinde olduğu için sizin so
sunuzu kesmiştim, hatırladığım kadarıyla. Onun için 
size söz veremiyorum. Beni bağışlamanızı, hoş gör
menizi rica ediyorum. 

Önergeleri okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
21 nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, 
ticari, sınai ve mesleki faaliyeti bulunan işyerlerinin 
kapılarına ya da uygun- bir yerine faaliyet sahibi ger
çek ve tüzelkişinin adı, soyadı ve ticaret unvanı ile 
ismin niteliğini belirten bir tablonun asılması zorun
ludur.» 

Bolu Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 

Gümüşhane . Kars 
Mehmet Çatalbaş Hidayet Çelebi 

Denizli Eskişehir 
M. Kemal Aykurt Yusuf Cemal Özkan 

Ankara Eskişehir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu İsmet Angı 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Gerekçe : 
Bahis konusu maddede yeterince bir açıklama 

yoktur. Belediye sınırları ve mücavir alanları için
de, ticari, sınai ve mesleki çalışmalarda bulunan iş
yerlerinin kapılarına ya da uygun bir yerine, faaliyet 
sahibi gerçek veya tüzelkişinin adı, soyadı ve ti
caret unvanı, ismin niteliğini belirten bir tablonun 
asılması zorunludur. 

Maddedeki «Bütün işyerleri» yerine «İşyerleri» 
deyimimin yerleştirilmesi doğru olur görüşü yanın
da; buradaki tabela mükellefiyeti Türk Ticaret Ka
nununun unvanı ticaret mükellefiyetiyle karıştırıl

maktadır. Tabelanın Sicilli Ticaret Gazetesinde ilan 
derpiş ediliyor anlamı ve azından intibaı doğacak
tır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tekli
finin 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında mücavir 
saha deyiminin maddeden çıkarılmasını teklif ede
riz. 

Bursa Gümüşhane 
Ali Elverdi Mehmet Çatalbaş 

Eskişehir Kars 
Y. Cemal Özkan Hidayet Çelebi 

Denizli Çorum 
M. Kemal Aykurt Ahmet Çimbek 

Ankara Eskişehir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu İsmet Angı 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Gerekçe : 
1950 yılı Türk toplumunda önemli ve büyük 

anlam taşıyan sosyal bir patlama olmuştur. Büyük 
sanayi ve sanayileşme evresi içinde olan yeni kalk--
nan ve kalkınmakta olan ülkelerde; köylerden - bü
yük şehirlere küçümsenemeyecek mikyasta göç ve 
nüfus akımları olmuş, kentleşme ve kentlerdeki ko
nut sorunu yine bu oranda artmış ve şehirlerin için
deki mücavir sahalar bir' ölçüde konut olarak ta
sarruf edildiği gibi bu kentlerin yakınlarında olan 
mücavir sahaları da büyük ölçüde işgal görmüş ve 
tahribe uğramıştır. Bu nedenlerle mücavir saha de
yiminin maddeden çıkarılması gerekir ve zorunlu
dur. 

Sayın Başkanlığa 
5237 sayılı Kanunun değişikliğinin çerçeve mad

de 5'de tanzim edilen 21 nci maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Malatya Konya 
Recai Kutan Şener Battal 

Yozgat İstanbul 
Hüseyin Erdal Fehmi Cumalıoğlu 

istanbul İstanbul 
S. Arif Emre Abdullah Tomba 

Tabela ve Unvan Vergisi : 
Madde 21. — Belediye sınırları içinde, ticari, 

sınai veya mesleki faaliyette bulunulan bütün işyer
lerinin kapılarına veya elverişli diğer yerlerine, faa
liyet sahibi gerçek veya tüzelkişinin adı, soyadı ve 
ticaret unvanı ile işinin niteliğini belirten bir tabela-
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nın asılması zorunludur. Belediyeler asılacak teba-
laların büyüklüğünü sınırlamaya, asılış şekillerini dü
zenlemeye ve bu konuda yasaklayıcı hükümler koy
maya, bunlara uyulmaması halinde, tabelaları in
dirmeye ve uygunlarının astırılmasını sağlamaya yet
kilidir. 

Belediyeler, asılacak tabelalarla ilgili olarak, tes
pit ettikleri prensipleri, o ilin valiliğinin tasvibinden 
geçirecek, ancak bundan sonra tatbik edeceklerdir. 

Belediye sınırları içinde, tabela asılması yüküm
lülüğünü doğuran, ticari, sınai veya bir mesleki faa
liyette bulunanlar bu vergiyi ödemekle mükelleftir
ler. Tabela aşılmaması mükellefiyeti kaldırmaz. 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, Kurum
lar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde (15 ve 18 
numaralı fıkralar hariç) sözü edilen kurum ve mü
esseseler tabela ve unvan vergisinden muaftır. 

Tabela ve unvan vergisi bu kanuna ekli (1) sa
yılı tarifede belirtilen hadlere göre tahsil olunur. Ta
bela ve unvan vergisinde vergilendirme dönemi, faa
liyetin yapıldığı bütçe yılıdır. Birinci altı aylık dö
nem içinde işe başlayanlardan vergi tam olarak, ikin
ci altı aylık dönemde başlayanlardan ise % 50 indi
rimli olarak alınır. Birinci altı aylık faaliyet dönemi 
içinde işin bırakılması halinde o bütçe yılına ait ver
ginin yarısı alınmaz. 

Tabela 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. Mükellefiyet 
devam ettiği sürece sınıf ve nüfusta bir değişiklik 
olmadıkça sonraki yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ 
olunmaz ve vergi bütçe yılının ilk gününde tahakkuk 
etmiş sayılır. Bir beldede ilk defa belediye teşkila
tı kurulduğu veya mevcut bir belediye sınırı değişti
rildiği takdirde ilgili belediye, mükellefleri genel 
beyana çağırır. 

Genel beyana çağrı tarihinden itibaren 2 ay için
de mükellefler beyanda bulunmaz veya değişiklikleri 
süresinde bildirmezlerse 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun mükerrer 30 ncu maddesine göre vergi idare
ce tarh olunur. Bu vergi, aynı işyerinde ortak ol
maksızın çalışan mükellefler adına ayrı ayrı tarh 
olunur. 

Bu verginin mükelleflere, her ne suretle doğar
sa doğsun tabela asma yükümlülüklerini vergi tari
fesinde gösterilen sınıflarını, tabelalarda belirtilecek 
hususları, vergiyi tarh edecek olan belediyeye ya
zılı olarak bildirmek zorundadırlar. Beyannamenin 
biçim ve içeriği ilgili bakanlıkça saptanır. -

Mükellefler yeni işe başlama, sınıf değiştirme ve 
işi terk gibi durumlarda bir ay içinde beyanda bu
lunmakla yükümlüdürler. 

Tabela ve unvan vergisi Mayıs ve Ekim aylarında 
makbuz karşılığında olmak üzere iki eşit taksitle öde
nir. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, ta
hakkuk eden vergi, normal taksit zamanlarında ol
mak üzere iki eşit taksitte, ilk taksit zamanı geç
miş ise verginin tamamı Ekim ayında, son taksit za
manı da geçmişse beyanname verme süresi içinde öde
nir. 

Tabela ve unvan vergisinin ödendiğini belgelemek 
üzere belediyeler «Tabela Asma Karnesini» düzenle
meye ve buna özel damga vurmaya veya vurdurma
ya yetkilidirler. 

Gerekçe : 
5237 sayılı ve 1.7.1948 tarihli Belediye Gelirleri 

Kanununun 21 nci maddesini tanzim eden çerçeve 
5 nci madde belediyecilik anlayışını mücavir olan 
deyimi ile genişletmektedir. Esasen hizmet götürüle-
meyen yerlere mücavir olan diyerek belediye hakkı 
icat etmek Anayasamızın temel prensiplerine aykırıdır. 
Kaldı ki tatbikatta belediyeler mücavir alan mefhumu 
ile birtakım siyasi tercihlere göre uygulamalar yap
maktadır. Günümüzde mücavir alanlara ne altya
pı, ne elektrik, ne su hatta ağaçlandırma ve asfaltla
ma hizmetleri götürülmediği halde bu imkânlara sa
hip belediye sınırları içindeki işyerlerinde aynı nis
pette tabela ve unvan vergisi almak hakkaniyete uy
gun olmadığı gibi, Anayasanın 12 nci maddesine açık
ça aykırı bir durumdur. 

Maddede bir diğer önemli husus; asılacak tabe
laların büyüklüğünü politikadan gelen, belde içinde 
dostluk ve kırgınlık çemberi içindeki insanlarla mu
hatap olan bir politikacıya, yani belediye başkanına 
veya onun emrindeki belediye meclislerine bırakmak 
mahzurlu olacaktır. Bunu dikkate aldığımızdan do
layı tabela büyüklüğünü mahallin en büyük mülkiye 
amirine yetki vermek bu konudaki tartışmaları azal
tacaktır. _ 

Esasen, Türkiye'de her meselenin Danıştaya ge
tirilmesi gecikmelere sebep olmakta, hak istihsalinde 
vatandaşlarımıza müşkülat vermektedir. Bu bakımdan, 
meselelerin Danıştaya gelmeden idari kademelerde çö
zümlenmesi devletin içtenliği bakımından da fevkala
de önemlidir. Önergemiz hakkaniyete uygundur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 .1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

— 237 — 



M1 Meclisi B : 46 

Teklifinin 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tabela ve Unvan Vergisi : 
Madde 21. — Belediye sınırları ve mücavir alan

ları içinde, ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulu
nan bütün işyerlerinin kapılarına veya elverişli diğer 
yerlerine faaliyet sahibi gerçek veya tüzelkişinin adı, 
soyadı ve ticaret unvanı ile işin niteliğini belirten bir 
tabelanın asılması zorunludur. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarda tabela 
asılması yükümlülüğünü doğuran ticari, sınai veya 
mesleki bir faaliyette bulunanlar, bu vergiyi ödemek
le mükelleftirler. Tabela aşılmaması mükellefiyeti kal
dırmaz. 

Genel, katma ve Özel bütçeli idarelerle, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde (15 ve 18 nu
maralı fıkralar hariç) sözü edilen kurum ve müesse
seler tabela ve unvan yergisinden muaftır. 

Tabela ve unvan vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı 
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 olarak, 
ikinci altı aylık dönemde başlayanlardan ise yüzde 
elli indirimli olarak alınır. Birinci altı aylık faaliyet 
dönemi içinde işin bırakılması halinde o bütçe yılına 
ait verginin yarısı alınmaz. 

Tabela 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. Mükellefiyet 
devam ettiği sürece sınıf ve nüfusta bir değişiklik ol
madıkça sonraki yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ 
olunmaz ve vergi bütçe yılının ilk gününde tahak
kuk etmiş sayılır. 

Bir beldede ilk defa belediye teşkilatı kurulduğu 
veya mevcut bir belediyenin ya da mücavir alanların 
sınırları değiştirildiği takdirde ilgili belediye mükel
lefleri genel beyana çağırır. 

Genel beyana çağrı tarihinden itibaren 2 ay için
de mükellefler beyanda bulunmaz veya değişiklikleri 
süresinde bildirmezlerse 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun mükerrer 30 ncu maddesine göre vergi idarece 
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 tarifesin
de gösterilen sınıflarını, tabelalarla belirtilecek husus-
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lan, vergiyi tarh edecek olan belediyeye yazılı ola
rak bildirmek zorundadırlar. Beyannamenin biçim 
ve içeriği ilgili Bakanlıkça saptanır. 

Mükellefler, yeni işe başlama, sınıf değiştirme ve 
işi terk gibi durumlarda 1 ay içinde beyanda bulun
makla yükümlüdürler. 

Tabela ve unvan vergisi Mayıs ve Ekim ayların
da makbuz karşılığında olmak üzere iki eşit taksitte 
ödenir. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, 
tahakkuk eden vergi, normal taksit zamanlarında ol
mak üzere iki eşit taksitte, ilk taksit zamanı geçmiş 
ise verginin tamamı Ekim ayında, son taksit zamanı 
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 vurdur
maya yetkilidirler. 

Eskişehir Kastamonu 
îsmet Angı Fethi Acar 
Erzincan Balıkesir 

Timuçin Turan İlhan Aytekin 
Antalya îçel 

Kaya Çakmakçı Ali Ak 
Ankara 

Mustafa Başoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 5 nci maddesinin fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tabela ve Unvan Vergisi : 
Madde 21. — Belediye sınırları ve mücavir alan

ları içinde, ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulu
nan bütün işyerlerinin kapılarına veya elverişli diğer 
yerlerine faaliyet sahibi gerçek veya tüzelkişinin adı, 
soyadı ve ticaret unvanı ile işinin niteliğini belirten 
bir tabelanın asılması zorunludur. 

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 fıkralar hariç) sözü edilen kurum ve müesse
seler tabela ve unvan vergisinden muaftır. 

Tabela ve unvan vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı 
tarifede belirtilen hadlere göre tahsil olunur. 

— 238 — 



M. Meclisi B : 46 

Tabela ve unvan vergisinde vergilendirme döne
mi, faaliyetin yapıldığı bütçe yılıdır. Birinci altı aylık 
dönem içinde işe başlayanlardan vergi tam olarak, 
dkinci altı aylık dönemde başlayanlardan ise yüzde 
elli indirimli olarak alınır. Birinci altı aylık faaliyet 
dönemi içinde işin bırakılması halinde o bütçe yılına 
ait verginin yarısı alınmaz. 

Tabela ve unvan vergisi, ticari, sınai veya mesle
ki faaliyet sahiplerinin faaliyette bulundukları yerin 
belediyesince, mükellefin beyanı üzerine tahakkuk 
fişi esasına göre tarh ve tahakkuk ettirilir. Mükelle
fiyet devam ettiği sürece sınıf ve nüfusta bir değişik
lik olmadıkça sonraki yıllar için bu vergi ayrıca teb
liğ 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 alanların 
sınırlan değiştirildiği takdirde ilgili belediye mükel
lefleri genel beyana çağırır. 

Genel beyana çağın tarihinden itibaren 2 ay için
de mükellefler beyanda bulunmaz veya değişiklikleri 
süresinde bildirmezlerse, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun mükerrer 30 ncu 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 tarife
sinde gösterilen sınıflarını, tabelalarda belirtilecek 
hususları, vergiyi tarh edecek olan belediyeye yazılı 
olarak bildirmek zorundadırlar. Beyannamenin biçim 
ve içeriği ilgili bakanlıkça saptanır. 

Mükellefler yeni işe başlama, sınıf değiştirme ve 
işi terk gibi durumlarda 1 ay içinde beyanda bulun
makla yükümlüdürler. 

Tabela ve unvan vergisi Mayıs ve Ekim aylarında 
makbuz karşılığında olmak üzere 2 eşit taksitte öde
nir. Yıl içinde mükellefiyete girmesi halinde, tahak
kuk eden vergi, normal taksit zamanlarında olmak 
üzere 2 eşit taksitte, ilk taksit zamanı geçmiş ise ver
ginin tamamı Ekim ayında, son taksit zamanı da 
geçmiş ise beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Ankara Bursa 
Mustafa Başoğlu Özer Yılmaz 

Eskişehir Kütahya 
İsmet Angı A. Mahir Ablum 

Balıkesir 
İlhan Aytekin 
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Gerekçe : Maddenin bu şekilde tedvini daha uy
gundur. 

Yüce Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununa ek kanun tasarısının 5 nci maddesiyle de
ğişen tabela ve unvan vergisi başlıklı 21 nci madde
nin 6 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederiz. 

Bursa Trabzon 
Emin Dalkıran 1. Vecdi Aksakal 

Amasya Kocaeli 
Naci Altunay İbrahim Topuz 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Madde 21, fıkra 6 : 
Tabela ve unvan vergisinde vergilendirme dönemi 

faaliyetin yapıldığı bütçe yılıdır. Bir vergi dönemi 
içinde işe başlayanlarla işi bırakanlardan alınacak 
vergi, tahakkuk eden verginin 12'ye bölünmesiyle el
de edilecek sayının faaliyet gösterilen ay sayısıyla 
çarpımr suretiyle tespit olunur. 

Gerekçe : Bir vergi dönemi içinde işe yeni baş
layan veya işi terkedenler için daha adil bir vergilen
dirmeyi temin için verginin aylara bölünmesi ve faa
liyet ' gösterilen ay miktarı ile çarpılması uygun ola
caktır. 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 5237 sayılı Belediye Ge

lirleri Kanununa ek kanun tasarısının 5 nci madde
siyle değişen tabela ve unvan vergisi başlıklı 21 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini teklif ederiz. 7 , 2 ,1979 

Bursa Amasya 
Emin Dalkıran Naci Altunay 

Çorum Kocaeli 
Ahmet Çimbek İbrahim Topuz 

Trabzon 
1. Vecdi Aksakal 

Madde 21, fıkra 3. — Belediye sınırları ve müca
vir alanlarda tabela asılması yükümlülüğünü doğu
ran ticari, sınai veya mesleki bir faaliyette bulunan
lar bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. 

Gerekçe : 
21. nci maddenin 1 nci fıkrasında tabela asılması 

zorunluluğu açıkça beyan olunmuşken; 
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Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında «tabela aşılma
ması mükellefiyeti kaldırmaz» ibaresinin yer alması, 
1 nci fıkrada zikrolunan zorunlulukla bağdaşmaya
cağından metinden çıkarılması icap ve ihtiva eder. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
nin 5 nci maddesiyle değiştirilen 21 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

«Belediyeler asılacak tabelaların büyüklüğünü tes
pite, asılış şekillerini düzenlemeye, yasaklayıcı hü
kümler koymaya, bunlara uyulmaması , halinde bir 
defaya mahsus olmak üzere ikaza ve ikinci ikazdan 
sonra uygunlarını astırmaya yetkilidir.» . 

Gerekçe : Teklif metni haksız rekabete ve mağ
duriyetlere sebebiyet verebilir. 

Kayseri 
Kemal Doğan 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci madde

siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki (Uç mücavir alan
ları) kelimelerinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Gümüşhane Bursa 
Mehmet Çatalbaş Ali Elverdi 

Denizli Bolu 
M. Kemal Aykurt Müfit Bayraktar 

Manisa Kars 
Sümer Oral Hidayet Çelebi 
Tekirdağ Kahramanmaraş 

Nihan tlgün Mehmet Şerefoğlu 
Ağrı 

Mikâil Aydemir 
Gerekçe : 
Çağın gelişimi içinde, yerleşim ve konut sorunu

nun, bugün artık bucakları da ve hatta bazı köylerin 
meselesi haline geldiği gerçeği karşısında bugün mü
cavir alanlara yakın köyleri de içine almaktadır. Bir 
köy bakkalının tabela takmak zorunda bırakılması 
makul bir hareket tarzı değildir. Bu nedenlerle «UÇ 
mücavir alanları» kelimelerinin madde"" metninden çı
karılmasının zarureti karşısındayız. 

Millet Mecisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci madde

siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki (ya da mücavir alan
ların) kelimelerinin madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Bursa Manisa 
Ali ElVerdi Sümer Oral 

Denizli Gümüşhane 
M. Kemal Aykurt Mehmet Çatalbaş 

Kars Zonguldak 
Hidayet Çelebi Ömer Barutçu 

Ankara Çorum 
îsmail Hakkı Köylüoğlu Ahmet Çimbek 

Eskişehir Tekirdağ 
Yusuf Cemal Özkan Nihan llgün 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Gerekçe : 
Büyük kentlerdeki mücavir alanlar sosyal konut

lar ve gerçek ve tüzelkişiler tarafından yaptırılan bi
na ve meskenler yoluyla ne kadar büyük oranda iş
gale uğradığı ve bir ölçüde süratle nüfusu artmakta 
olan kentlerimizdeki bu tahribatın kanun koyucusu 
yönünden çelişki teşkil eden deyiminde (ya da müca
vir alanların) deyimi yerine (mücavir alanlar) deyimi
nin çıkarılmasını gerekmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 5 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Antalya 
Kasım Önadım Kaya Çakmakçı 

Tekirdağ Balıkesir 
Nihan llgün Cemaletin tnkaya 
Çanakkale Adana 

îrfan Binay Hasan Gürsoy 

Madde 21. — Belediye sınırları ve mücavir alan
ları içinde, ticari, sınai, mesleki ve 507 sayılı Kanuna 
göre kurulan derneklere kayıtlı esnaf ve sanatkârlar
dan faaliyette bulunulan bütün işyerlerinin kapılarına 
veya elverişli diğer yerlerine faaliyet sahibi gerçek ve
ya tüzelkişinin adı, soyadı ve ticaret unvanı ile işi
nin niteliğini belirten bir tabelanın asılması zorunlu
dur. 

Bunlardan 507 sayılı Kanuna göre kurulan der
neklere kayıtlı olanlar her yıl için 50 - 150 Türk Li
rası tabela ve unvan vergisi öderler. 
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Gerekçe : Esnaf ve sanatkârlar küçük teşebbüs 
erbabıdırlar. İktisaden güçsüz olalı bu zümre, nüfus 
kriterine göre yapılacak tabela ve unvan ücretlerini 
veya vergisini ödeyemezler. Küçük esnaf ve sanatkâr
lar şehir nüfusu ne kadar büyük olursa olsun, maddi 
imkânları mahdut teşebbüs erbabıdır. 

Enflasyon oranının hızla yükseldiği, Türk parası
nın her gün değer kaybettiği bir ortamda, halkın sa
tın alma gücü gitgide azalmakta, bu durum küçük 
esnaf ve sanatkârı, iş yapamaz hale getirmektedir. 

Dükkân kirasını bile veremez hale gelen küçük 
esnaf ve santkârı, bir de ağır bir yük olan tabela ve 
unvan vergisine tabi tutmak, bu sınıfın tamamen or
tadan kalkmasına sebep olacaktır. 

Büyük şehirlerde gecekondu bölgelerinde, binler
ce küçük esnaf ve sanatkâr faaliyet göstermektedir. 
Bunların iş yapma kapasitesi küçük bir kasaba esna
fından daha da düşüktür. 

Ancak bulundukları şehir nüfusu 500 binden yu
karı diye, 3 750 Türk Lirası Tabela Vergisi ödemeye 
mahkûm edilmektedirler. 

Küçük esnaf ve sanatkârı nüfus oranına göre Ta
bela ve Unvan Vergisine tabi tutmanın fevkalâde yan
lış sonuçlar doğuracağı ortadadır. 

Bu bakımdan küçük esnaf ve sanatkârı, belediye 
nüfusu ne olursa olsun maktu bir tabela ve unvan ver
gisine tabi tutmanın yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 5 nci maddesinin dördüncü bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Kars 
Kasım Önadım Bahri Dağdaş 

Trabzon Erzincan 
İbrahim Vecdi Aksakal Timuçin Turan 

Burdur Antalya 
Ahmeiî Sayın Kaya Çakmakçı 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde (15 ve 18 nci 
numaralı fıkralar hariç) sözü edilen kurum ve mües
seseler ile, kooperatifler ve üst kuruluşları tabela ve 
unvan vergisinden muaftır. 

Gerekçe : 
Halen Türkiye'de 24 bin adet kooperatif kurul

muş ve faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Bu kooperatiflerin- birçoğu mahdut maddi imkan

larla faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadırlar. 

Köy kalkınma kooperatifleri; gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışında çalışan işçilerin ve köyde ikamet 
eden vatandaşlarımızın gayretleriyle faaliyette bulu
nan mahdut imkanlı kuruluşlardır. 

Yapı kooperatifleri, dar şehirli işçi, memur, esna
fın; çok kısıtlı imkanlarıyla bir yuva sahibi olabilmelc 
için bir araya geldikleri müesseselerdir. 

Böylesine mahdut imkanlarla çalışan, fakat kuru
luş gayeleri çok yüce olan kooperatiflerin tabela ve 
unvan vergisine tabi tutulması fevkalade mahzurlu 
sonuçlar doğuracaktır. 

Devletin gönüllü kooperatifçiliğe destek olması, 
itici güç olması bir anayasal görevidir. 

Anayasamızın 51 nci maddesinde kooperatifçiliği 
geliştirme başlığı altında şu hüküm yer almaktadır. 

Madde 51. — Devlet kooperatifçiliğin gelişmesini 
sağlayacak tedbirleri alır. 

Kooperatifleri tabela ve unvan vergisinin kapsa
mına almak görüldüğü gibi Anayasaya aykırıdır. 

Adı ne olursa olsun kooperatifleri vergiye bağla
mak, kooperatifçiliğin gelişmesini önleyici bir husus 
olacaktır. 

Bu da Anayasanın 51 nci maddesinde yer alan 
ilkeye aykırı bir durum yaratacaktır. 

Kaldı ki, kalkınma planlarımızda kooperatifçiliği
mizin gelişmesini sağlayacak birçok ilkeler de yer al
mıştır. 

Gerek Anayasamızın 51 nci maddesine uyulması, 
gerekse Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ilkele
rine uyulması yönünden kooperatifler ve üst kuru
luşlarının tabela ve unvan vergisinden muaf tutulma
sı gerektiği kanaatındayız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 Sayılı Kanunun 
21 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Manisa 
Sümer Oral 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
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Gerekçe : 
Mücavir sahalar köy sınırları içine kadar uzandı

ğı dikkate alındığında; köydeki mücavir saha içinde 
bir demirci veya bir köy bakkaliye işi yapan kimse
ler de tabela asacak ve vergi kapsamına mı alınacak
lar? Bu konu hak ve hakkaniyet esaslarından uzak
tır,, 

Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun ticaret ile lev
ha durumunun bir çelişki teşkil eden hususunun iza
hı lazımdın 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda arz edilen gerekçe nedeni ile tasarının 5 nci 

maddesine ek olarak getirilen (1) sayılı tarifenin 4 
ve 5 nci sütunlarında aşağıdaki değişikliğin yapılması 
arz ve teklif olunur. 

Götürü usulle 
Gelir Vergisine 

tabi bulunan ticari, 
Gerçek usulde Gelir Vergisine sınai ve mesleki 

tabi serbest meslek alanı faaliyet sahipleri 
TL. 

10 000 
10 001 
30 001 
100 001 
200 001 
500 001 

aşağı 
30 000 
100 000 
200 000 
500 000 
yukarı 

100 
125 
200 
250 
500 
750 

200 
250 
400 
500 
1000 
1500 

25 
50 
100 
250 
500 
750 

50 
İ00 
200 
500 

1000 
1500 

GEREKÇE 

Burada Anayasa Mahkemesinin bozma sebebi ye
rel yönetim yetkili kurullarının keyfini eşit olmayan 
kararlarına dokunmuş ve kaldırmış. Nitekim davacı 
Danıştay 9 ncu Dairesinin kararında da bu husus 
belirtildiği halde, tasarıda zühule düşürüldüğü kanı
sındayız. Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde de ay
nen yalnız şuursuz değil, «Keyfi tarifeler» önlemeye 
matuftur. Belediye yetkili organları gönderilen tari
fenin azami haddini, hem de objektif bir kıstas koy
maları, artıracakları kuşkusuzdur. Bu nedenlerle ta
rifeler yüzde hesabiyle, ve bu yüzdenin objektif kıs
taslara göre hesap edilmesi Anayasa Mahkemesi ka
rarının hem sözüne, hem de özüne uygun düşer. Ak
si halde yine çoğalacaktır. Bununla beraber (1) sayılı 
Tarifedeki rakamlar da fazladır. 5237 sayılı .Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçirdi
ği durumlar objektif olarak ele alınacak, bu değer
lerde de bilhassa serbest mesleki faaliyetlere bu yükü 
yüklemek, mesleklerini icra ettikleri yerlerin kapat

malarına müedi olacağı da kuşkusuzdur. Esasen, son 
zamanlarda Hükümetçe getirilen kira tasarısı ile 5 
Ocak 1979 tarihinde Yargıtay 3 ncü Hukuk Dairesin
ce verilen karara ve içtihatlara da aykırı olur. 1 000 
lira kira veren bir serbest meslek erbabının 1 000 lira 
da tabela ve unvan vergisi vermesi vergi adaleti ile 
tecviz edilemez. Bu nedenle serbest meslek erbabının 
yükünü hafifletmek zorunluğu doğar. Bundan dola
yıdır ki, (1) sayılı Tarifenin gerçek ve götürü usul
deki azami ve asgari hadleri düşürmek, vergi geliri 
rakamında da daha akil olacağı düşüncesiyle tarife
de kısmen bu sütunlarında değişiklik yapılması zo
runluluğu kanısındayız. 

Tasarıda tabela ve unvan yabancı dil ve yazı ile 
yazılacaksa, nasıl bir tarife uygulanacağı da belirtil
memiş. Bunlara en çok had eklenecekse bu da doğ» 
ru olmaz. Bunun da belirtilmesi yerinde ölün Yök 
aynı tarife uygulanacaksa bu da doğru olamaz. Bü 
belirtilememiştin Niçin ve neden zikredilmediği dö 
gerekçede belirtilmediğinden meçhulümüzden 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Eskişehir 
Y. Cemal Özkan 

Manisa 
Sümer Oral 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Ankara 
ismail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Tekirdağ 
Nihan îlgün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin Anayasa 

Mahkemesinin 3 . 7 . 1969 gün, 1969/23 esas, 1969/41 
karar; yine 22 . 12 . 1970 gün, 1970/29 esas, 1970/48 
karar sayısı ile iptal ettiği hükümleri getirmekte olan 
bu kanun teklifi, 

Aşağıda arz edeceğimiz sebeplerle, hakkaniyet 
fırsat eşitliği, sosyal adaletin tevziinde unsur olarak 
çalışan belediyelere farklılıklar tanıyan hükümlerden 
dolayı eşitliği bozucu olarak görmekteyiz. 

a) Maktu tarifenin 1, 2, 3, 4 ve 6 nci bendindeki 
ilan ve reklamlar bunların dağıtıldığı, yayınlandığı ve
ya teşhir edildiği yer belediyesine, 

2. Bende Bakalım : 
Motorlu araçlardaki reklamlar hangi vilayetin 

trafik plakasını taşıyorsa ona, 
Bir vilayette tek belediye mı; vardır? Mesela Bur

sa vilayetini alalım. Kaza, köy, vilayetin 16 nci nu
marası adı altında motorlu,-vasıtalarına numara ko-

* ' • , • ;.'-i :!U', K. 
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yar. Bunlar da yapılan reklam ve ilanlar. Merkez be
lediyesine verilecek. Diğer 32 belediyenin de araba
ları var, sakinlerine ait. Onlarınkini merkez belediye
sine hiç de hakkı olmadan veriyoruz. Ayrıca, ülke 
içinde her motorlu araç çalışıyor oralarda. Bunlar 
reklam olmuyor mu? 

b) Nispi Resim Tarifesinin : 
2 nci bendindeki ilan ve reklamlar. 
Basıldığı yer belediyesince. Bunlar gazete, dergi 

v.s. Peki bunların basıldığı yer dışında satışı yok mu? 
Türkiye'ye dağılmıyor mu? 1 800'ü aşkın belediyenin 
yalnız 4 - 5 tanesine bu imtiyazı nasıl veriyorsunuz? 
Hele nispi tarifenin 1 nci bendinde yazılan Radyo -
Televizyondan alınacak Resim yayının yapıldığı bele
diyeye verilmesi, hükmü ile Ankara, İstanbul, İzmir 
gibi yerler yalnızca düşünülüyor. 

Bu teklif adaletsizdir. 

'Yine nistoi taıiföyde çalışacağı anlaşılan ©assam 
yeni bir zorluluğa, uğratılıyor. 

iZoır şartlarla çalışanı radyo ve televizyondan daıha 
kattelörum arzju, üsteki, duygu, dlülştüınce, ıkıanç ve kpl-
ıttürtülyle a!k)t)üıel ihaîherı vermıe vaiziıfelerini ifa eden, ba-
atkıraıniaa iışjteırtiın)a gelimeyıiınıce renkli basın diye lalf atı
lan 4 ncü gÜiıcie yenli bir mıülklellefıiyet gelimteikıtedlr. 

'Buma fâklemıeioeık dalha, çc&; şeyler vardır. Bu se-
beptleırllie bu «ökifıin aışağılda(k|i şeflcilsdie tajdül edilmesini 
arz ve «âklM «deıtiz, 

Bursla 
Mâhmet Emlin Dalkıran 

'Buırjsıa 
Ali Elverdi 
Gümüşlhanle 

Mehmiet Çatalbaşj 
'Bilıecilk! 

Oetmajüeıttiıni Klölkiliü 

Kaıhramanımıaraş 
'MöhimeH! Şerefoğlu 

Mjajnlisa 
iSülmıer Oral 

KtocaeHi 
İbrabim Topuz 

Telkjuldağ 
Nihan lülgüin 

(I) Salyalı Tarife 
«Tabela ve Untvan Vesrigısliı» 

Götürü Usulde Gelir Vergisine 

• * 

Belediye J 
nüfusu 

ıo; ooa 
IQ osqı 
30 001 

100 0M1 
200 CCıl 
500, OCA 

Kanunlar 
Enaz - Ençok 

TL. 

den aşağı, 
i 30 000 
-100 000 
• 200 om 
- 5C!0 000 

\dıenj yukarı 

I. Sınıf 
Tüccairlar 

Enaz Ençok 
TL, 

250 - 750 
50Q -1 : CıCOl 

500 - '5Cp| 
>1. 000 - 2 500 
2 500 - '5 CjOjO 
5 00010 000 

İL Sınüf 
Tüccarlar 

Enaz - Ençok 
TL. 

250 - 500:, 
4C0 - 800 
500 - 1 CCQ 

1 000 - 2 000 
1 500-3 000 
3 0 0 0 - 6 000 

Gerçek Usulde C relür 
Vergisinle tabi serbest 

tmıeslek erbabı 
Enaz) Enjçölk 

TL. 

15Q . 400i 
200 * 500 
3oq - ıı oqo 
400 - 2 500 

1 OOp -; 2 0jQQ 
ı 5oq , 3 om ı 

2oq 
'250 -
40Q -
'SOKU -
750; r 

om -

tabi 
nıaıi 

400 
500 
750 

2 cqo 
3ı 000 
4 000 

bulunan Ticari, Şi
ve meslek faaliyet 

salhiplerii! 
Enaz Ençok 

TL. 

<5Q - HCCı 
75 - 150 

'150 - 250 
200 -• 400 
300, -• 600 
50fCJ - 1 000 

BAŞKAN — Önergeleırıi aykırılığına göre işleme 
'koyuyoruz e'fenldıiım. 

Recai Kutan ve arikadaşilairımın önergesi : 
Sayün! Başkanlığa 

5237 sayılı Kanun değişikliğinim çerçeve madde 
5'de tanzim edilen 21 nıdi miaddenıin aşağıdaiksi şelkiil-
de değıiştıitniilimesıimi arız edıerjiz;.! 

M-aıdfde 21: Belediye sınırları içinde, ticari sınai ve
ya oııe&leijfli faaliyette buiktinıanlair bütün işyerlerinıinı 
•kapılarınla veya elverişli diğer yerlerine faaliyet sahıi-
,hi gerçek veya tüzelkişinin aidi, soyadı ve ticaret 
unvanı ile işinin niteliğini belirten bir tabelanın, asıl
ması zıonuınludur. 

Belediyeler, asılacak tabelaların büyüklüğünü sınır
lamaya, a&ılaş şdkıilerinıi dlülzenlernieye ve bu konuda 
yasalklayıcı hülldüirnler kbyrnıaya, bunlara uyulmaması 
hallinde tabelaları injoUalrneye ve uygunlarının astırılma-
sını sağlamaya yetkilidir. 

Belediyeler, asılacak tabelalarla ilgili olarak, tes
pit ettikleri preınsiiıplllerji, o ü n valiliğunlin tasvibinden 
geçirerek, ancak bumdan sionıra taı'Jbik eldecelkferdıT. 

Belediye sınırları içerli'Siinde, tabela ası'îıması yü-
kümlıülıüğlünu doğuiran, ıtücaırji sınai veya bir, mesleki 
faaliyette bulunanlar, bu verigiyi ödeımıekle mülk^kf-
tirler. Tabela aisalmlaım'aisı, mükellefiyeti kaldırmaz. 
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Gene', Kaltlmıa ve özel bütçeli idarelerle, Kuınumlair 
Vergisi Kanunumun 7 nöi maddeslinde (15 ve U8 nu
maralı f ıfcralar hatıiç,) iSİözü edilen kur,uim. ve 'mües
seseler tabela ve unjvan vergisinden muaftır. 

Tabela ye Unvan Vergisi ibu kamuna, ekli (1) sa
yılı tarifede belirtilen 'hadlere göre tahsil olunur. 

Talbela ve Unvan vergisinden, vergilendirme dö
nemi, faaliyetin yapıldığı Ibfütçe yılıdır. 'Binlincıi altı 
(aylık; diönjeım içimde işe baişaiyamlardan vergi tam ola
rak, ikinci ajlti; aylılk dönemde Ibaşlajyanüairldan ise yüz-
•kie elli indiıriımli olarialfc ahmur. iBiriniöi altı aylük falallu 

yet dönemi ilcimde işim ibııralkılrrtası 'halimde o bütçe 
yıllınla ıaüıt verginin yarısı 'alınmaz. 

Tabela ve Unvan vergisi, ticari, sınai ve (mesleki 
faaliyet siaihipierinikiı faaliyette (bulundukları yerin 
(belediyesince, mükellefin feieyanı üzerine tahakkuk 
fişi esıaisiinıa ıgjöne 'tarh ve tajhialklfcuık ettirilir, Mükellefi-! 
yet devam ettiği sürece sınjilf ve nüfusta bir değişik
lik oimıaıdıtklçia, soınıtıalkli yıillatr için bu vergi ayrıca teb
liğ olunmaz ve vergi bülüçe yılının ilk ğüınjümıde ta-
haikikuk ötmüş sayılır. Bir beldede ilk defa belediye 
teşkûlalto; ikturuflduğu veya mevcut Ibir ibelediyenin sınırı 
değiştirildiği takdirde lillgii belediye, mükellefleri ge
nel beyana çağırır. 

Genel beyana çağrı tarihinden itibaren ilci ay için
de mükellefler beyanda 'bülunjmaz veya deği siklikle Ji 
süresinde 'bİdiırtaezlerise 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
munum, ımiülkerrer 30 nicu maddesıjne göre vergi idarece 
tarh olunur. 

Bu*verrgi, aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışan 
mülkelefleır adınla aıyrı ayrı tarh olunur. 

BAŞKAN — Evet, alalım efendim isimlerinizi: 
Sayın Dalkıran, Sayın Köklü, Sayın Sayın, Sayın 

Elverdi, Sayın Katiaiajtlı, Sayın Taranjoğlu, Sayın Gür-
sıoy, Salyını Turan, Saym Şam, Sayın Kürt. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Baışlkan, 83 njcü maddeye göre söz Csti yorum. 

İBAŞKAN — O muameleden vazgeçtik efendim. 
Normal muamıeileiye devam ediyoruz. Vazgeçtiler. 

Bu vergilinin mükellefleri, her ne suretle doğarsa 
doğsun tabela asma yükümlülüklerini, vergıi tariıfeain-
de gösterilen sMuflarırıı, talbeHalarda bdirülecak husus-
'lan, vergiyi ıtarlhedeciek olan; beladıiyeye yazılı olarak 
bildirmek zorundadırlar. Beyann'amenllm biçiım ve 
içeriği ilgili balkanl'Jkça'saptanvr. 

Mülkielleflıer yeni işe biaşlamla, sınıf değiştirme ve 
işli tıerik gibi durumlarda bir ay içinde beyanda bu-
lunjmajkla yülkjüımGiüldlüırtleır. 

Taibeîa ve un|van vergisi mayıs ve ekilim aylannda 
m'aiklbuiz 'karşılığında olmak üzere ılkıi eşit taksitte öde
nir. Yıl içinde ımlüıkıöl'lefiiyete girilmesi haKnde, tahak
kuk eden vergi, normal 'taksit zamanlarında olmaik 
üzere iki eşit tajkjsitite, ilk taksit zamanı geçmiş ise ver
ginin tamamı Ekim ayında, son 'lalkisit zamanı da geç
miş ise beyanname varmıe süresi içinde ödenir. 

Tabela ve UnVan Vergisinin ödendiğini belgelemek 
üzere (belediyeler «Tabela Asma Karnesi» düzenle
meye ve ibuna özel damga vurmaya veya vurdunr.aya 
yeükjliıdMer. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP

ASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başikan, dün b;jz bu 5 
noi 'mialddeyle ilgili 15 önergeyi Komisyonumuza aiifp 
iglörüştük. Komisyonumuz bu önerfgelerin, tekliflin bü-
töünlüğünlü, hedefini ve içeriğini değiştirecek ve bazıla
rının da sadece bu çalışmiajları önleyecek nitelik J2 ol
duğu gorüilşıüylte tülmünü reddetmiştir. 

O itübairla önergeyle ikaıtılmıyoruz efendim. 
iBAŞKAN — Katıdlmıiyorsunuz. (AP sıralarındıan 

sürekjli sıra fcapak'larınia vurmalar ve «çoğunluk yok» 
!sesle;-ii) 

'(10 mlilölivökliîi ayağa kalıktı) 

Evet, değerli arkadaşlarımı, 10, sayın üye yoklama 
isıteminde bulunmuştur. 

Yoklamıaiya Adana İlinden başlıyoruz efendilm. 
((Yoikjlajma yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır efendim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, bizim önergeleri geri almışlardı, yeniden 
'geri gö'nlderdülbr. 

III. — YOKLAMA 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam 
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ıRAŞKAN — OBfenjdliım «anlamımı dıeğişıtirdyıor» 
dâyo*, b̂ıütlüınlüıgüinlü; Iblazuyor» dilyor. 

MEHMET EMİN DALKIRAN tfBuraa) — O 
zajmam, Sayım: Kbmfeiyoö IBaçflaanımijn önjetrge sıahiipferıi 
hıaıklkıınidla köçütte dlüşürödü 'bazı ibdyaınlaın var, «İHiç 
Ibür «ş*eryt dieğM ö öneatgeler omum lilçüın Koımıisiyoınıuımıuz 
diklkıaite alrnjadiı» d^dilor. 

(BAŞKAN — Talbiii efendin, 'bir tekidir oifıaldesıi, za-
•tera GmeSi Kurtul onu dteğertenidüHöoelk effenldıiım. 

'MEHMET EMİN DALKIRAN ((tosa) — IBıiz bfc 
töikuüö, Ibâr çMıişımiaınıın ırnafeıulü olairialk geitJİKİÜkL Taibiıi 
kıi tiçmĞe emıgellllleımıeıye (mıüsaıilt offiacaJkllaır dia çıikacakıtıır. 
©u Faıfliamfântöoidla bunlar oltauişıtiur. 

BAŞKAN — 83'e göre olan muameleden sayın 
komisyon vazgeçti efendim. 

MEHMET EMÎN DALKIRAN Bursa) — 
Sayın Başkan, o zaman hikâye kitabı mı yazmamız 
lazmı? 

BAŞKAN — Yoklamadan önce okuttuğum öner
geyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. Di
ğer önergeyi okutuyorum: 

tsmet Angı ve arkadaşlarının önergesi : 

Madde 21. — Belediye sınırları ve mücavir alan
ları içinde, ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulu
nan bütün işyerlerinin kapılarına veya elverişli diğer 
yerlerine faaliyet sahibi gerçek veya tüzelkişinin adı, 
soyadı ve ticaret unvanı ile işinin niteliğini belirten 
bir tabelanın asılması zorunludur. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarda tabela 
asılması yükümlülüğünü doğuran ticari, sınai ve mes
leki bir faaliyette bulunanlar, bu vergiyi ödemekle 
mükelleftirler. Tabela asılmazsa mükellefiyeti kaldır
maz. 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, Kurum
lar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (15 ve 18 
numaralı fıkralar hariç) sözü edilen kurum ve mües
seseler tabela ve unvan vergisinden muaftır. 

Tabela ve unvan vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı 
tarifede belirtilen hadlere göre tahsil olunur. 

Tabela ve unvan vergisinde vergilendirme döne
mi, faaliyetin yapıldığı bütçe yılıdır. Birinci altı ay
lık dönem içinde işe başlayanlardan vergi tam ola
rak, ikinci altı aylık dönemde başlayanlardan ise yüz
de elli indirimli olarak alınır. Birinci altı aylık faali
yet dönemi içinde işin bırakılması halinde o bütçe 
yılına ait verginin yarısı alınmaz. 

Tabela ve unvan vergisi, ticari, sınai ve mes
leki faaliyet sahiplerinin faaliyette bulundukları ye

rin belediyesince, mükellefin beyanı üzerine 
tahakkuk fişi esasına göre tarh ve tahak
kuk ettirilir. Mükellefiyet devam ettiği sü
rece sınıf ve nüfusta bir değişiklik olmadıkça 
sonraki yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve 
vergi bütçe yılının ilk gününde tahakkuk etmiş sayı
lır. Bir beldede ilk defa Belediye Teşkilatı kuruldu
ğu veya mevcut bir belediyenin ya da mücavir alan
ların sınırları değiştirildiği takdirde ilgili belediye mü
kellefleri genel beyana çağırır. 

Genel beyana çağın tarihinden itibaren 2 ay için
de mükellefler beyanda bulunmaz veya değişiklikleri 
süresinde bildirmezlerse 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun mükerrer 30 ncu maddesine göre vergi iade
si 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 tarife
sinde gösterilen sınıflarını, tabelalarla belirtilecek hu
suslar, vergiye tarhedecek olan belediyeye yazılı ola
rak bildirmek zorundadırlar. Beyannamenin biçim ve 
içeriği ilgili Bakanlıkça saptanır. 

Mükellefler yeni işe başlama, sınıf değiştirme ve 
işi terk gibi durumlarda bir ay içinde beyanda bu
lunmakla yükümlüdürler. 

Tabela ve unvan vergisi Mayıs ve Ekim ayların
da makbuz karşılığında olmak üzere iki eşit taksitte 
Ödenir. Yıl içinde mükellefiyete girilmemesi halinde, 
tahakkuk eden vergi, normal taksit zamanlarında ol
mak üzere iki eşit taksitte, ilk taksit zamanı geçmiş 
ise verginin tamamı Ekim ayında, son taksit zamanı 
da geçmiş ise beyanname verme süresi içinde öde
nir. 

Tabela ve unvan vergisinin ödendiğini belgele
mek üzere Belediyeler «Tabela Asma Karnesi» dü
zenlemeye ve bunu özel damga vurmaya veya vur
durmaya yetkilidirler. 

Gerekçe : 
Maddenin bu şekilde tedvini daha uygundun 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 

*PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELÎ (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur efen
dim, 
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Değerli arkadaşlarım, bir başka önerge var; bu 
önerge, mahiyeti itibariyle satır satır aynı; yalnız, son 
cümlede; 

'«Tabela ve unvan vergilerinin ödendiğini belgele
mek üzere belediyeler tabela asma karnesi düzenleme
ye ve buna özel damga vurmaya veya vurdurmaya 
yetkilidirler.» diyorlar Sayın Başoğlu ve arkadaşları. 

Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılmıyoruz efendim. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, söz hakkımız doğmuştur; katılmıyor
lar. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, katılmıyor mu
sunuz?... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Ri

ca ederim, bu kadar ikaz edemezsiniz. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, tabii; bir daki

ka sizin imzanız varsa, alayım efendim. Zatıâlini-
zin imzası yok Sayın Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Demin 
de aynı şeyi söylediler. 

BAŞKAN — Neyi efendim? 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — 15 

önergenin için de katılmadığını söylediler. Komisyonu
muz tetkik etti ve 15'ine katılmadığını beyan ettiler; 
onun içinde benimki de vardı. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu önerge için söy
lüyorum. Komisyon.... 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Da
ha evvel ben, 83 ncü maddeye göre söz hakkım doğ
muştur, dedim. 

BAŞKAN — Anladım efendim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, hangi imzalar var? Lütfeder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu, Sayın Yılmaz, Sayın 
Angı, Sayın Aytekin, Sayın Ablum. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddolun-
muştur efendim, 

Kasım Önadım ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 21. — Belediye sınırları ve mücavir alan

ları içinde ticari, sınai, mesleki ve 507 sayılı Kanu
na göre kurulan derneklere kayıtlı esnaf ve sanatkâr
lardan faaliyette bulunulan bütün işyerlerinin kapıla
rına veya elverişli diğer yerlerine faaliyet sahibi ge
rekçe veya tüzelkişinin adı, soyadı ve ticaret unva
nı ile işinin niteliğini belirten bir tabelanın asılması 
zorunludur. 

Bunlardan 507 sayılı Kanuna göre kurulan dernek
lere kayıtlı olanlar her yıl için 50 - 150 TL. arasında 
tabela ve unvan vergisi öderler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz?... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş-

kan, lütfen imzası olanları öğrenelim, takip edemiyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Önadım, Sayın tnkaya, Sayın 
Çakmakçı, Sayın Binay, Sayın llgün ve Sayın Gür-
soy. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Komisyon 

katılmadığından söz hakkımız doğmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, yani bu işin bir şekli şe
maili vardır Sayın Kıratlıoğlu. Sayın Ilgün'ün elbet
te söz hakkı doğdu ama, isterim der, gelir elbette. Bu
yurunuz efendim. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 5 nci 
maddesindeki Tabela Unvan Vergisinin dün akşam 
bu maddenin görüşülmesi esnasında söylediğim mah
zurları bu önergeyle, değişiklik önergesiyle gideril
miş olacaktır. Çünkü derneklere kayıtlı olan küçük 
esnaf ve sanatkârlarımız, bazı kasabalardaki geçimini 
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,ancak temin eden bu küçük esnaflarımızın, bilhassa 
300 binden fazla nüfuslu olan yerlerdeki berber, es
kici ve o civardaki küçük esnafın vereceği tabela ver
gileri 3 750 lira civarındadır. Bu önergemizle bu Ta
bela ve Unvan Vergisini daha adil bir ölçüye indir
miş bulunuyoruz^ 

Muhterem arkadaşlar, bu Tabela ve Unvan Vergisi 
mutlaka kazanan insanların bir nevi kendi işyerlerin
de, ticarethanelerinde kendi reklamlarını da ihtiva 
eden 6ir yazıdan alınan vergidir, harçtır. Fakat öyle 
küçük esnaf ve sanatkârlarımız vardır ki, ancak ço
luk çocuğunun rızkını zor temin ederler. Bunlardan 
kalkıp, bir yıl içerisinde 3 bin liranın üzerinde vergi 
almak adil değildir. Bunu 200 lira civarında bir harç
la tespit ettiğimiz takdirde bu küçük esnaf ve sanat
kârımızı korumuş olacağız. Yüce Meclisin önergemi
ze itibar edip, bu değişikliği yapacağını umut eder, 
saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îlgün. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Sayınız efendim, Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
lunmuştur efendim. 

Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci madde

siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 21 
nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, ti
cari, sınai ve mesleki faaliyette bulunan işyerlerinin 
kapılarına ya da uygun bir yerine faaliyet sahibi ger
çek veya tüzelkişinin adı, soyadı ve ticaret unvanı 
ile işin niteliğini belirten bir tabelanın asılması zorun
ludur.,» 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, diğer imzaları rica edebilir miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar var, Sayın Çatal-
baş var, Sayın Ilgün var, Sayın Ali Elverdi var, Sa
yın Çelebi var, Sayın Aykurt var, Sayın Köylüoğlu, 
Sayın Yusuf Cemal Özkan varlar. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU
HARREM SÖKELÎ (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Buyurun Sayın Çatalbaş. (AP sıralarından alkış

lar, CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan^ Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Zannediyorum ki bu yüce çatı altında çok rah

metli hocamız olan ve İstanbul Yüksek İktisat ve Ti
caret Mektebinin 39 yıl, sonradan Akademi olan bu 
ilim müessesesinin 39 yıl hocalığını ve reisliğini ya
pan, rahmetli olan muhterem hocamız, «Amme Kre
disi ve Maliye» adlı kitabında, «Tarihi akışı içinde 
binlerce tarife uğramasına rağmen, açıklık, genellik, 
muayyeniyet, eşitlik ve bu ilkeler içindeki vergi, dev
let hizmetlerini gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin safi 
gelirleri oranında ifası yolunda karşılıksız olarak ka
tılma payı» şeklinde tarif etmektedir. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz ve Yüce Mecliste 
2 - 3 günden beri gece - gündüz yüksek huzurları
nızda görüşülmekte olan bu yasa, teklifinde, bende
niz dün de kişisel olarak konuşma yaptığım sürede 
arz etmeye çalıştığım bu anatemel ilkeleri görmek im
kânından yoksun bulunuyoruz. Yani şunu arz etmek 
istiyorum ki, Hükümetten gelmeyen bu teklif çok ace
le olarak Yüce Meclise getirilmiş ve esas, bundan 
asırlar önce ilk toplumlarda vergi mevhumu doğduğu 
anda alman ilkelerden bile, bu saydığım 6 ilkeden bi
le yoksun olarak huzurlarımıza gelmiş bulunmakta
dır. 

Şimdi görüşülmekte olan maddeye gelince, Gas-
ton Jese göre vergi, ulusların ve milletlerin, terleyen 
ulusların ve milletlerin ezeli bir derdi, kan emen bir 
sülük. 

Yine rahmetli olan Fazıl İbrahim Terin'e göre ver
gi, kazı yolacaksın; fakat bağırtmayacaksın. 

Bu iki esası vaz ederken aziz Türk Milletini ve 
bu verginin kapsamına giren bütün mükellefleri hu
zurlarınızda tenzih etmek istiyorum. Ama bir yerde 
şu var ki, bu sizi korkutmasın, bu verginin verilme
si için hafifletici bir sebeptir; ama getirilen müeyyi
deler içinde Cumhuriyet Halk Partisi sayın millet
vekillerinin, sayın Komisyonun, sayın Bakanlığının ge
tirdiği vergi ve daha doğrusu Grup Başkanvekili ola
rak çok saygı duyduğumuz Sakarya Milletvekili ar
kadaşımızın ve değerli arkadaşlarının getirmiş oldu
ğu bu teklifte benden önce bu yüce kürsüye çıkan 
ve huzurlarınızda bütün meseleleri açıklığıyla ortaya 
seren sayın konuşmacıların da belirttikleri gibi hafif
letici sebepler ne kadar olursa olsun bu vergi saydı
ğım meselelerden dolayı nispi butlanla maluldür. 
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Yüce Meclisimiz karar verdiği takdirde aziz Türk 
Milleti huzuruna bilhassa bürokrasinin ve Hükümeti
mizin getireceği teklif üzerinde müzakerelerin memle
ket ve yüce milletimize daha hayırlı, uğurlu olacağı 
kanaatini şahsım ve temsil ettiğim Adalet Partisi adı
na savunmak istiyorum. Yüce Meclise saygılar su
narım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Öneriyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Öneri reddolunmuştur efendim. 
Bir başka önerge vardır, okutuyorum efendim : 
Manisa Milletvekili Sümer Oral ve arkadaşlarının 

önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci madde

si ile değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki «Ya da mücavir alan
ların» kelimelerinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hükümet 
bu önergeye katılmıyorlar. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Diğer im
za sahiplerini rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, ikinci okumada 
hiçbir zaman bu önergelerin imza sahiplerini oku
muyoruz. Yani çok rica ediyorum. 

ESAT .KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, bütün önergelerde hangi imzaların bulunduğunu 
tahmin edemiyoruz tabi. 

BAŞKAN — Efendim, zaten önerge sahipleri kap
samından imzalarının kendilerine ait olduğunu bilini
yorlarsa zorlaşır işimiz., 

Sayın Elverdi, Çelebi, Barutçu, Özkan, Çimbek, 
Bayraktar, Köylüoğlu, Aykurt, Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkanım, Yüce Meclisin değerli üyeleri; iki günden 
bu yana Hükümetimiz, Komisyonumuz ve Yüce Mec
listeki oylama taktiği de değişti. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — İki gün de
ğil, üç gün. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Kar-
su, ben onu bilerek söyledim. 

Şimdi, o kadar tuhaf bir sistem içine girdi ki mü
zakerelerimiz Sayın Başkan, beni af buyursunlar; 
önergeler bir gün evvel okunurken, kanun hazırlan
dığı evrede süre ne kadar kısa tutulmuşsa Yüce Mec

liste kanunlaşmak kaydıyla süre de aynı hudutlar içi
ne sığdırılmak istenmiştir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hızlı gidiyo
ruz, hızlı. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Paylaşıyo
rum, tedbirli gidelim ve yavaş gidelim. Yalnız usul 
bakımından da büyük hatalara düşmeyelim, vebali 
çok büyük olur. Şimdi önergeler okunduğu zaman, 
kanunun çabuk görüşülüp Yüce Meclisten geçmesi 
için Komisyon ve Hükümetimiz katılıyor. Bugün, dün 
bendenizin kürsüde yaptığı ikaz sonucu Sayın Metin 
Tüzün'ün de her ne kadar «Biz komisyonda bunu 
çok etraflıca görüştük, her yönüyle mükemmel bir 
tasarı getirdik» veya Sayın Uysal'ın savunmaları için
de bu varsa da, ben şuna inanıyorum ki, sizin j % 90'ı-
zın da inandığı gibi... (CHP sıralarından «İnanıyoruz» 
sesleri) İnanıyorsunuz fakat, Yüce Meclisin çatısı al
tında hepimizin % 90'ının inandığı gibi... 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Sen bizim 
kesemizden gittin, 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Yo, benim 
yerim belli idi de. (Gülüşmeler) 

Şimdi şunu arz etmek istiyorum; Yüce Meclise ve 
onun değerli üyelerine - eğer başladığı gibi, yani bir 
taktik değişikliği yolu ile, açıkça konuşalım; Yüce 
Meclis huzurunda her şeyi açık konuşalım - başladığı 
gibi gelse idi, bir yerde bir ikaz geldi, bir ters ses 
geldi, bir yankı geldi, yahu dedi nasıl olur grup bur-
da, Hükümet bizden Komisyon bizden, grupla Hü
kümet ve Komisyon ters düşüyor, bu bir yerde tea
müllere, parti felsefesine, parti disiplinine, bir yerde 
de kanun yapıcının zedelenmesine neden olur, gelin 
bu taktiği değiştirelim., 

Şimdi gerçekleri kesinlikle tespit etmekte yarar 
vardır. [ 

ÖNER MlSKİ (Hatay) — Önerge ile ne ilgisi 
var. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Höpsi öner
ge üzerinde. (Gülüşmeler) 

Onun için Komisyon Başkanı tekrar döner de, 
biz dün verilen 15 Önergeyi reddetmiyoruz, kabul edi
yoruz derse bu kanun çabuk geçer, ama çabuk geç
menin çok büyük günahı var. Demin arz ettiğim gibi 
Yüce Komisyon lütfen bunu geri alsın ve bu kanunu 
Türk Milletine, bugün 32 milyon insanımıza hitabe
den bu kanunu... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — 32 milyon 
değil. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — 32 milyo
na hitabeden kısmını söylüyorum. 6 - 7 milyon esna-
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fımıza, dar gelirliye, yoksula, çaresize hitabeden bu 
kanunu, demin saydığım ve daha vergi mefhumu ko
nulduğu günde, ilkelerine uyulan sistem içinde çıka
ralım, bunu bir defa daha tekraren ve ısraren Yüce 
Meclisten istirham ediyor, hepinize derin saygılar su
nuyorum. 

Teşekkür ederim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş, 
Öneriyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Öneri reddolunmuştur. 
Bir başka önerge var, okutuyorum. (AP sıraların

dan, «İsimleri okuyun.» sesleri) 
İmzaların soyadlarını okuyalım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci madde

si ile değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki (Uç mücavir alanları) 
kelimelerinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Bursa Denizli 
Ali Elverdi Mustafa Kemal Aykurt 

Gümüşhane Manisa 
mehmet Çatalbaş Sümer Oral 

Bolu Kars 
Müfit Bayraktar Hidayet Çelebi 

Tekirdağ Kahramanmaraş 
Nihan İlgün Mehmet Şerefoğlu 

Ağrı 
Mikail Aydemir 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

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

DEMİR (Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. 

Öneriyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Öneri reddolunmuştur, 

(Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve arkadaşla
rının önergesi) 

2 nci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz: 

«Belediyeler, asılacak tabelaların büyüklüğünü tes
pite, asılış şekillerini? düzenlemeye, yasaklayıcı hü
kümler koymaya, bunlara uyulmaması halinde bir de
faya mahsus olmak üzere ikaza ve ikinci ikazdan 
sonra uygunlarını astırmaya yetkilidir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.,. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

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

DEMİR (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor

lar. 
Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Önerge reddolunmuştur., 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, söz 

istiyordum. 
BAŞKAN — Bir dahaki önergede söylersiniz efen

dim. Ben işaretinizi görmedim, affedersiniz, bağışlayı
nız. 

Diğer bir önerge okutuyorum efendim. 
Mehmet Çatalbaş ve arkadaşlarının önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci madde

si ile değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 21 
nci maddesinin 3 ncü fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz., 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) - Efen
dim gürültüden işitemedik, anlaşılamadı, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN.— Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?... 

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

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hükümet 
katılmıyor. 

Öneriyi onayınıza sunuyorum... 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Söz isteyen var 

efendim. 
BAŞKAN — Hani söz isteyen Sayın Doğan? Yani 

söz isteyen var mı diye durmadan sorayım mı efen
dim? Rica ederim bu Parlamentonun bir usulü var. 
Kim istiyor efendim? Sayın Kemal Doğan, kim isti
yor? Hani nerede? 

Söz isteyen var mı efendim?... Yok. 
Böyle söyleyince diyorsunuz ki, efendim siz bil

mem ne yapıyorsunuz diyorsunuz, Böyle şey yapma
yın rica ediyorum efendim. 

Öneriyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Öneri reddolunmuştur, 

Bir başka önergeyi okutuyorum: 
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Yüce Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunulan, 5237 sayılı Belediye Ge

lirleri Kanununa ek Kanun Tasarısının 5 nci madde
siyle değişen Tabela ve Unvan Vergisi başlıkü 21 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederiz. 

Amasya Trabzon 
Etem Naci Altunay İbrahim Vecdi Aksakal 

Bursa Çorum 
Mehmet Emin Dalkıran Ahmet Çimbek 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Madde 21. — Fıkra 3 : 
Belediye sınırları ve mücavir alanlarda tabela asıl

ması yükümlülüğünü doğuran ticari, sınai veya mes
leki bir faaliyette bulunanlar bu vergiyi ödemekle mü
kelleftirler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, önerge sa
hipleri İçtüzüğün yasalar üzerinde önerge verme ko
nusunda milletvekillerine tanıdığı hakkı suiistimal et
tikleri için önergeye katılıyorum efendim. (AP sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) . 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP

ASLAN (Tekirdağ) — Katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?... 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, Komisyon Başkanını hakaret ettiriyorsunuz 
bize. Mukabele ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, iyiye kullanmıyor demek 
hakaret anlamını taşımaz Sayın Dalkıran. 

ADEM ALI SARIOĞLU (Kocaeli) — (Ordu Mil
letvekili Günay Yalın'a hitaben) Ne bağırıyorsun, ne 
ters ters bakıyorsun? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu rica ediyorum; Sayın 
Yalın rica ediyorum. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki «mücavir 

saha» deyiminin maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz, 

Bursa Gümüşhane 
Ali Elverdi Mehmet Çatalbaş 

Eskişehir Denizli 
Yusuf Cemal Özkan Mustafa Kemal Aykurt 

Kars Bolu 
Hidayet Çelebi Müfit Bayraktar 

Ankara Çorum 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Ahmet Çimbek 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyorum. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor. 
Öneriyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Öneri reddolunmuştur. 
Bir başka önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 ncü fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, Kurumlar 

Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde (15 ve 18 nu
maralı fıkralar hariç) sözü edilen kurum ve müessese
ler ile, kooperatifler ve üst kuruluşları tabela ve un
van vergisinden muaftır. 

Bursa Kars 
Kasım Önadım Bahri Dağdaş 

Trabzon Antalya 
ibrahim Vecdi Aksakal Kaya Çakmakçı 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyorum Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?. 
YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — öneriyi onayınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan, biraz evvel komisyon, milletvekillerinin 
görevlerini önergelerle suiistimal ettiklerinden bah
setti. Ben şimdi bir 'komedyadan söz edeceğim. 

Bütçe Plan Komisyonu bugün toplandı ve bu 
önergelerin tamamı reddedildi. Şimdi ise burada ge
lip «katılıyoruz» diyorlafT Bu doğrudan doğruya bir 
komedyadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Bir başka önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununa ek kanun tasarısının 5 r»ci maddesiyle de
ğişen Tabela ve Unvan Vergisi başlıklı 21 nci mad
denin 6 ncı fıkarsının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini teklif ederiz. 

Amasya Bursa 
Etem Naci Altunay Mehmet Emin Dalkıran 

Trabzon Çorum 
t. Vecdi Aksakal Ahmet Çimbek 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Madde 21. — Fıkra 6 : Tabela ve Unvan Vergi
sinde vergilendirme dönemi faaliyetin yapıldığı bütçe 
yılıdır. Bir vergi dönemi içinde işe başlayanlarla işi 
bırakanlardan alınacak vergi, tahakkuk eden verginin 
12'ye bölünmesiyle elde edilecek sayının faaliyet gös
terilen ay sayısıyla çarpımı suretiyle tespit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Onaya sunuyorum. Kabul ederiler... Kabul etme

yenler... Önerge reddolunmuştur. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkanım affe

dersiniz. 
Sabah, Komisyon toplanarak bir karara vardı. 
BAŞKAN — O meseleyi hallettik efendim, Sayın 

Aksakal ifade ettiler. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Tamam efendim. 

Komisyon Başkanı tek başıria nasıl karar verebilir? 
Karar veremez. Komisyonun karar yeter sayısı bura
da mı efendim? Tek başına veremez Komisyon Baş
kanı. 

BAŞKAN — Efendim, burada karar yeter sayısı 
varsa, biz Komisyon Başkanının ifadesini alıyoruz 
bir. 

İkincisi; Komsiyonun katılma konusunda, elbette 
karar yeter sayısı üyelerini burada bulundurmasıyla 
mümkün; olduğunu da biliyorum. 

Ancak bir itiraz bahis konusu olmadığı takdirde, 
biz Genel Kurul salonunda Komisyon karar yeter 
sayısının burada olduğunu kabul ediyoruz. 

İtiraz varsa Komisyon üyelerini çağırırız ve saya
rız efendim. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Lütfen itirazımızı 
kaydedin efendim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz başta olmak üzere yok 
diyorsunuz. 

Sayın Bütçe Komisyonu üyelerini rica ediyorum 
efendim. 

Sayın Alpaslan, Sayın Araslı, Sayın Suiçmez, Sa
yın Balta, Sayın Yüksekli, Sayın Çaneri, Sayım Kara-
börklü, Sayın Küçüktepepınar, Sayın Sevil Korum, 
Sayın Tokkaya, Sayın Gürsoy, Sayın Akıncı, Sayın 
Genç; 13 efendim. 

Karar yeter sayısı, k|i değerli arkadaşlarım da var 
tabii orada, karar yeter; sayısı 12 dfenjdiım. 

ıBvet efendiim, 

Yüjkjseik Başkanlığa 
Aşağıda artzediilienı gerekçe nedenli lifte tasarınım 5 

inci mıaddesıinıe ek olarak geıMen ı(l) sayılı tarifenin 
4 ve 5 nöi sultanlarımda aşağıdaki değişiiikiliğj.'ın yapıll-
mıaisı airz ve tejkliiıf otanuır. 

Götürü usulle gelir, 
Gerçdk usulde gelir verigisintâ vergisiine ıtiaM Ibuilumarn 

itajbi serlbesıt ımestekj micori, sınai ve m/eslekıi 
lalanı faaMyet sahipleri 

TL, 
10 CıCia aşağı 
1Q Cldl - 30) CICıCl 
30 001 -100 OOOı 

•ICO 0C|1 - 2CO CCD 
20Q o a ı - -5üıq cm 
50Q O0J1 - Yukarı 

©ansal 
Ala Elverdi 

Dentızli 

100'-
125-
200-
250ı-
' 500-
750ı -. ] 

Mustafa Kemal Ayikuat 

200i 
250 
4'Cfl 
5cıa 

ı qc<o 
1 500 

25 - 50 
50| - lCjOı 

1CI9! - 2CQ> 
250| - 500 

500-1 000 
75Ö - 1, 500ı 

Manisa 
iSuımer Orail 

Bolu 
MülfıÜf Bayrakıtaır 
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Kars 

Oida!yöt Çelebi 
ıBuırsa 

Oemıaİ Külahlı 

Esk^dhlin 
Yustuf Cemali özikıaın 

Çoirum 
Ahmet Çimlbek 

(BAŞKAN — Sayın Komiteyan? 

Tökiirtdağ 
Nitem llgün 

PLAN KOMİSYONU (BAŞKANI YILMAZ AL-
PASLAN {Takjitfdağ) — Katılıyoruz. 

(BAŞKAN — KatJİıyonsıumuss, 
Sayın HjİüküinDet? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Sııvas) — Kaıtıliyoruz. 

(BAŞKAN — Katıyorsunuz. 
Öneriyi onafyıniiıza sıuınuiyoruım: Kalbud edenler.. 

KaJbul etmeyenler... öneııi reddolunmuıştuır efendim. 

(Değiştiriitodk! isteyeni 1, sayılı tarife 
«TialbeÜia ve Unlvain Vengesd» 

Götürü Usulde Gelir Vergisine 

Belediye 
nüfusu 

10 Q00 
! İ Q iOOjl 
30 001 

1CÖ 001 
200 001 
500 0011 

Kanunlar 
Enaz - Ençok 

TL, 

den aşağı 
- 30 000 
-100 000 
-200 000 
-500 000 
ıdter» 'yutanı 

I. Sınıf 
Tüccarlar 

Enaz - Ençok 
TL, 

250 - 750 
500 -l 000 
500-H 50Q 

1, 000 - 2 500 
2 >500 - 5 000 

5 Q0O -10 000 

II. Sırf 
Tüccarlar 

Enaz - Ençok 
- TL. 

2150 - 500 
400- 800 
500 - 100 

1 000-2-000 
i; 500-3 000 

131 000 - 6 000 

Gerçek Usulde Gelür 
Vergisine tıalbi serbest 

meslek ertbalbı 
Enaz Eınıçdk 

TL. 

150 - 400 
200 - 500. 
30Q - ii oqa 
400 - 2 500 

1 000 - 2 000 
ı 5oa - 3 ooa 

'200 -
250 -
400 -
500 -
750 r 

ıı oacı -

tabi bulunan Ticari, Si-
mai 've meslfiki faajMyeti 

< 400 
500 
750 

,2 000 
: aooo 
4 000 

ısahipllerai 
Enaz 

TL 

150 -
75 -

1150 -
200 -
300 -
500 - 1 

Ençok 

100 
150 
250 
400 
600 
000 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim, 
BAŞKAN — öneriyi onaya sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddolunmuş-
tur efendim. 

Önergeler hakkında yaptığımız işlem bitmiştir. 
Maddenin açık oya sunulmasına dair 15 sayın 

üyenin isteği var. 
Sayın Taranoğlu?.. Burada. 
Sayın Nizamoğlu?.. Burada. 
Sayın Topuz?.. Burada. 
Sayın Sarıoğlu?.. Burada. 
Sayın Şerefoğlu?.. Burada. 
Sayın Köklü?.. Burada. 
Sayın Bayraktar?.. Burada, 
Sayın Elverdi?.. Burada. 
Sayın Turan?.. Burada. 
Sayın Çakmakçı?.. Burada. 
Sayın Karaatlı?.. Burada. 

Sayın Hun?.. Burada, 
Sayın Çelik?.. Burada. 
Sayın Arıcı?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ben tekabbül edi

yorum, 
BAŞKAN — Sayın Sayın tekabbül ediyor. 
Sayın Özutku?.. Burada. 
Oylamanın, adı okunan üyenin ret, kabul veya 

çekinser biçiminde oyunu kullanması şekliyle yapıl
masını onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Oylama yapıldı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın 

üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, oylamaya 240 sayın üye 

katılmış; 19 ret, 221 kabul oyu çıkmış ve madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 6 ncı maddeyi okutmuştum. 
6 ncı maddeyi okuttuktan sonra Sayın. Komisyon 
83'e göre isteği ve aynen iade edildi. 

Şimdi, 6 ncı maddenin normal görüşmelerine de
vam ediyoruz. 
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Sayın Çatalbaş'a Adalet Partisi Grubu adına söz 
vermiştim, bu sırada olmuştu bu olay. 

Buyurunuz Sayın Çatalbaş, söz sırası zatıâlinizin 
efendim. (CHP sıralarından alkışlar). 

AP GRUBU ADINA MEHMET ÇATALBAŞ 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının 5237 sayılı Yasanın bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin teklifleri ile, Sayın Sabri Tığ-
lı'nın bu maddeye ilişkin değişiklik önergeleri içinde 
Sayın Komisyonun hazırladığı rapor ve yüksek Mec
lise sunulan bu yasanın görüşülmesi için Adalet Par
tisi Grubu adına huzurlarınızda bulunuyorum. Ada
let Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Meclise say
gılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde 1 800'e yakın kü
çük ve büyük belediyelerimiz var. Bu belediyelerin 
çığlaşmış sorunları var, dertleri var, meseleleri var. 
Bir yerde herkes kapısının önünü süpürürse şehir te
miz olur sözü de etkinlik ve değer kazanmaktadır. 
Ayrıca insan hayatının, ailenin ve toplumların doğuş
tan mezara kadar bütün sorunları da beldesinin so
runlarıyla birlikte belediyelerin görevleri içinde. Ül
kemizdeki bu 1 800'e yakın belediyenin 713 tanesi 
de mensubu bulunduğum Adalet Partisi belediye baş
kanlıkları olarak saptanmıştır. 

Şimdi bir yerde çok büyük oranda olmamakla be
raber bu küçük belediyelerin de çığlaşmış sorunları 
ve meseleleri bu kanunun ışığı altında bu kanunun 
getirdiği imkânlar içinde çözüme kavuşacaktır; ama 
ne var ki, kanunun anahatları içinde bundan evvel 
huzurlarınızda bahsettiğim, arza çalıştığım hususlar
da kanun daha çok sizin siyasi bir parti olarak sade
ce edebiyatını yaptığınız, fakirden, halktan, yoksul
dan ve çaresizden gibi felsefeler içinde getirdiğiniz 
mefhumların tam karşısında. Kanunun bütün mad
delerini tetkik ettiğiniz takdirde, kanun vergilerden 
gelen yüklerin inikas yoluyla bu saydığım küçük es
naf, fakir, yoksul ve bağımsız olarak çalışan vatan
daşlara yük tahmil etmektedir. 

Bugün yine son oturumumuzda Yüksek Komis
yon ve Sayın Bakanlık bir tertip değişikliği karşısın
da bu sefer önergeleri kabul etmek kaydıyla bir ba
kıma değişiklik önergelerinin etkinliğimi götürmekte
dir. Bu görüşler içinde ben görüşülmekte olan bu 
5237 sayılı Belediye Gelirler Kanununu değiştirmek 
isteyen teklifin 6 ncı maddesiyle getirilen mükerrer 
21 nci maddenin (a) bendinin sonuna 6 numaralı bir 
madde eklenmesini zaruri bulmaktayız. 

Bu madde şu: Alet kullanmaksızın kişinin kendi 
sesiyle yapacağı ilan ve reklamlar, istisnalar içine 
alınmalıdır. 

Ülkemizde birçok ilçede, bucakta ve köylerde 
ailesinin, çoluğunun çocuğunun maişetini bir mikro
fon, bir megafon veya ses alet araç ve gereçlerini 
alamadan sağlamak zorunda olan insanlarımızın sa
yısı çok. Pazarlarda, panayırlarda, buğday pazarla
rında, mal pazarlarında ve buna benzer yerlerde bu 
araç ve gereçten yoksun olan bu kimselerin sesleriyle 
ailesinin gelirini temin etme zorunluluğu ortaday
ken; bunlara bir vergi yüklemek haktan yana olma
dığınızın en önemli kanıtlarından birisidir ve bu Ana
yasadaki eşitlik ilkelerine aykırıdır. 

Daha çok bu durumda olan gezici esnaf bu me
seleden, bu getirilen değişiklik kabul edilmediği tak
tirde en fazla zarar görecek olan, en fazla mağdur 
olacak kimseler bunlardır. 

Diğer bir 6 ncı maddenin (A) fıkrasındaysa Tür
kiye'deki ilan ve reklam araçlarıyla yapılmak üzere 
yurt dışına gönderilen ilan ve reklamların resmi be
deli döviz olarak kambiyo mercilerine yatırılmak 
kayıt ve şartıyla, bunların Türkiye'de dağıtan, dağıt -
tiranlar ve teşhir eden veya ettirenler tarafından öde
nir. 

Yurt dışında çalışanların çalışmalarını sürdüren 
gerçek veya tüzelkişilerin; Türkiye'de yapacağı ilan 
ve reklamların resimlerinin döviz olarak yurda gön
derilmesi, (kambiyo mevzuatımızın temel ilkelerine 
uygun olacak ve döviz gelirlerimizin artırılmasına ve 
ödemeler bilançosuna da katkısı olması bakımından 
yurt ekonomisine de yararlı olacağı görüşünü savu
nuyor ve 6 ncı maddenin getirmekte olduğu müker
rer madde 21'in B/5 no. lu bendinin tekliften çıka
rılmasına dair isteğimize gelince: 

Umumi mahallere reklam amacıyla konulacak ka
muya yararlı sandalya, sıra, salıncak, şemsiye, bank 
gibi araç ve gereçler... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanız var. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, bu tür araçların üzerine yazılacak yazı
larla, yapılacak ilanların resim dışı tutulması ve di
ğer bütün ilanları resim kapsamına almak sonuç iti
bariyle umumi yerlerin sandalya, sıra, bank ye salın
cak gibi araçlarla doldurulması yoluyla cazipleştiri-
lecek ve bu durum haksız rekabeti doğuracaktır. 

Bir yerde umumun istirahatına tahsis edilmiş olan 
oturma ve dinlenme yerleri, özellikle salıncak ve şem
siyeler yüzünden bu yerlerden herkesin yararlanma 
imkânını kaldırmış olacaktır. 
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Bu nedenlerle, değişiklik teklifimizin Yüce Mec
listen takdir ve tasvip göreceği, Sayın Komisyon ve 
Sayın Bakanlığın da buna uyacağını ümit etmekte
yiz. 

6 ncı maddenin sonuna ise, belediyeler, belediye 
alanında ve mücavir alanda yapılacak her türlü kor
san ilan ve reklamları önlemekle yükümlüdürler. Kim 
tarafından, ne zaman yapıldığı tespit olunamayan bu 
türlü ilan ve reklamın doldurulması, belediyelerin 
derhal yerine getirmeleri gerekli ödevlerden sayıldı
ğına göre, «Duvarlara... 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, süre geçti efendim, 
lütfen bitiriniz. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

«... duvarlara, yollara ve benzeri yerlere asılan, 
yazılan ve yapıştırılan her nevi korsan ilan ve rek
lam belediyeler tarafından derhal ortadan kaldırıl
malı; bu görevini yapmayan belediyelerin başka baş
ka konulardan doğan sorumluluğu saklı kalmak şar
tıyla, diğer ilan ve reklamlardan vergi tahsiline dair 
olan hakkı da ortadan kalkar veya aydınlatma ve 
temizletme resmi de alınır»* denmektedir. 

Bu değişikliği isterken, ikinci... 
BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, yeni bir sayfa çe

virdiniz, onu okumanız 5 dakika sürer.. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Yok Sa

yın Başkanım, işte bitiyor; son cümleme geldim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen bitirin, son 

cümleyi okursanız çok güzel olur efendıim. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Yüksek 

müsamahanıza sığınarak bitirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Benim müsamaham değil ki, Tüzü
ğün müsamahası. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Kendi be
lediye sınırları içine ve mücavir alanına her nevi 
korsan faaliyeti temizlemeyen belediyenin herhalde 
temizleme ve aydınlatma resmi alması, hiç olmazsa 
bu kirli yerlerden alması mümkün olmaması lazım
dır. 

Ayrıca, ilan ve reklamları vergileyen belediyenin 
bunları korumaya da mecbur olması gerekmez. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, beni hoş görünüz, 
sözünüzü keseceğim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım; son cümlem. 

6 ncı maddenin (b) fıkrasının 4 ncü bendindeki 
«KÖY - KOOP», ibaresinin kaldırılarak, gerçek an
lamda bu amaçla kurulmuş bütün kooperatiflerin tü

münün bu muafiyetten yararlanması hak ve eşitlik 
ilkesine uygun olacağı görüşündeyiz. 

Yüce Meclise saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Kişisel olarak Sayın Ersoy, Sayın Aksakal söz 

istediler. Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeleri okutuyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 

grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, işleme geçti

ğimi beyan ettikten sonra bir daha söz vermem. Ri
ca ediyorum, daha evvelce sayın gruplarımız veya ki
şisel söz isteyen arkadaşlarımız Başkanlığa önceden 
müracaat etsinler. Şimdilik, örnek olmamak kaydıy
la, bu uygulamayı yapıyorum. 

'Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin 
Erdal, buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL 
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin çerçeve 
6 ncı maddesi üzerinde Milli Selâmet Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ilan ve reklam resmi, ga
yet tabii, belediye, gelir temin etmek için bu yollara 
gidecektir. Yalnız, bu vergi alma yoluna giderken, 
bazı müesseseleri de düşünmek durumundadır. Kendi
sine vergi getirecek, memlekete hizmet edecek tesis
leri düşünmesi lazım. Bu maddede, belki gözden kaç
mış olabilir, en mühim noktayı arz ediyorum; bu ilan 
ve reklamdan muaf olan kuruluşlardan bahsederken, 
en mühim hususu muaflıkların içine sokmuyor ki, o 
da şudur : «Ticaret, sanayi ve ziraat odaları, köy kal
kınma ve tarımsal amaçlı kooperatifleri, merkez bir
likleri, esnaf ve kefalet kooperatifleri ile bunların bir
likleri tarafından yalnızca ülke ürünlerinin mallarının 
ve turizminin reklamını ihtiva etmek ve - bufası mü
him - herhangi bir ticari veya sınai kuruluşa ait ol
mamak üzere, hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, 
aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sana
yi ve tarım müesseselerinin sadece isim ve ticaret un
vanları ile adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlana
cak kitap, broşür, katalog ve dergiler...» devam edi
yor. 

Burada, «Herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait 
olmamak..J» Şu demek isteniyor : Bir yere bir ti
cari müessese kuruluyor, ufak bir işyeri olur veya 
büyük fabrika olur, bu işyerinin tanıtılması bazı bel-
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gelere bağlıdır; bu belgeler bu sınai veya ticari ku
ruluşu anlatıyorsa, bundan ilan ve reklam vergisi alı
nır demek istiyor. 

Bu, aslında hatalı bir durumdur. Biz bilakis sana
yi ve ticaretle ilgili müesseselerin reklamını yaparsak, 
bu müesseselere ortak olan kimseler çoğalır; bu mües
seseler kurulduğu zaman da, kurulduğu bölgeye fay
da sağlar, gelir getirir, işyeri açar. Bu maddede en 
mühim nokta burasıdır; bilhassa, «bundan vergi alı
nacaktır veya bu muaf tutulmayacaktır» diye ayrıl
mıştır. Değerli milletvekillerimiz ve Komisyonumuzun 
bunun üzerinde durmasını rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, vergi alırken, vergi alacağımız 
müessesenin kazancım da düşünmemiz lazım; bir yer
de verginin teşvik unsuru da olması lazım. Bazı mües
seselerden vergi almazsak biz onu teşvik etmiş olu
ruz ve millete ve Devlete bu müesseseler daha çok 
hizmet etmiş olur; maddenin bu kısmında bu husus 
düşünülmemiş. Yukarıda okuduğum, «kooperatifler
den falan ilan resmi alınmaz» denmiş. Gayet güzel; 
ama asıl, üzerinde durduğumuz, herhangi bir ticari 
veya sınai kuruluşa ait olmamak meselesinin değişti
rilerek, sınai ve ticari kuruluştan da, kendisini anla
tan, dokümanlı ilan ve reklamdan alınmaz meselesi 
sözü konursa daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

Diğer kısımlarda, gayet tabii düşünülmüş, hazır
lanmış, mutlaka ilan ve reklam resmi alınacak. Ben
denizin üzerinde durduğu husus : İşyerleri açmak için 
vatandaşları teşvik etmeye mecburuz; bazı belediye 
harçlarını almamaya mecburuz; hatta bazı belediye 
imkânlarını götürmek suretiyle de teşvik etmemiz la
zım. Organize sanayi bölgeleri, bu sınai tesislerin ku
rulması için en güzel bir vasıtadır. Burada, Devlet 
olarak, bu organize sanayi bölgelerini kurup, vatan
daşa, «Gel şu tesisi kur» dediğimiz zaman, o, hazır 
olduğu için gelir, tesisini kurar ve orada bir işyeri 
açmış oluruz. Yani, bu bakımdan, işyeri açacak, iş 
sahasını genişletecek, işsizliği önleyecek, gelir getire
cek müesseselerden vergi almama yönüne gidilirse 
daha hayırlı iş yapmış olur. Teşvik başka türlü ol
maz, çünkü işyerlerini kapattığımız zaman herkes iş
siz olur, devlet dairesine gelir iş isterler, devlet iş ve
rir, ondan sonra para için de vergi alma yönüne kal
kar, vergi de alamayınca memlekette buhran çıkar. 
tşte, bugünkü Türkiye'deki işsizliğin sebebi de, işyer
lerinin az açılması, çalışan işyerlerinin çalışma kapa
sitesinin % 100'den % 50'ye, 25'e düşürülmesi, hatta 
birçok işyerlerinin kapanmasından dolayı bugün Tür
kiye'de maddi sıkıntı doğmuştur. Biz bunu göre göre, 
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halen bu tesislerin, müesseselerin üzerine gider verğİ 
alırsak, Devlete hayırlı hizmet etmemiş oluruz. Bu 
bakımdan bu tesisleri kurulma yönünde vergi kanun
larının düzelmesi yönündeyiz. Bu kanun tabii çıka
caktır, inşallah hayırlı olur. 

Yüce Meclisi Milli Selâmet Partisi Grubu adına 
saygıyla selamlıyorum. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Di

van Üyesi eksik efendim. 
BAŞKAN — Divan Üyesini tamamlayalım Sayın 

Sayın. 
Sayın Recep Özel, Sayın Halil Karaatlı?... Sayın 

Karaatlı buyurunuz efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Grup adına söz 

istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına zatıâliniz görüşeceksiniz değil mi Sayın Kaba
dayı?.. Buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
bu madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin dü
şüncelerini izah etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

Bir kanun, çıkışında, açık ve sarih olursa, herhangi 
bir şek ve şüpheye mahal bırakmazsa, huzur vasıtası 
olur; çıkışında şekli, şüpheli olursa, sonuna kadar hu
zursuzluk vasıtası olur. Halbuki, kanunlar çıktığı gün
den bugüne kadar cemiyetlerde hakkı, hukuku, huzu
ru, emniyeti temin eden vasıtalar olmuştur. Kanundan 
evvel bunu tatbik eden hâkim herşeyden evvel gelir; 
ama bir kanun onu tatbik edecek hâkimin eline, şek-i 
şüpheye mahal kalmayacak şekilde açık ve sarih olur
sa, tatbikatı da, hakkı sahibine verici, cemiyetin em
niyet ve huzurunu sağlayıcı olur. 

Askerlikte bir kaide vardır : Seferin başında atılan 
hatalı bir adım, seferin sonuna kadar gider. Böylece, 
bu kanunun çıkışında, biz, Grup olarak, hatalı deme
yeceğim de, şekli şüpheli, tefsire mahal kalan bazı 
noktalar gördük. Onun açıklanmasının kesin şekilde, 
açık ve sarih çizgilerle belirlenmesi lüzumunu hissettik. 

Bu kanunda, «yevmül cedit, rızk-üll cedit» rızkı
nı sağlayan fakir fukara tabakasının rızkı ile de kö
tü kişiler elinde oynanacak şüpheli, şekli yanlar gör
dük ve o kötü kişilerin elinde o fakir fukara ta
kımı, günlük kazanıp yiyen küçük esnaftan da az 
maddi imkânları bulunanlara sıkıntı vereceği hükmün-

I de ve kanaatindeyiz. Şöyle ki, kendi adına reklam 
yapan... Hepinizin takdirlerine bırakıyorum; Türkiye' 
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de bugün artık büyük köylerde ve kasabalar da da
hil, pazar yerleri kurulmaktadır, - Başkentte bile, bil
miyorum, herhalde pazar yerleri 8-10'dan aşağı de
ğil - oraya gittiğiniz zaman, herkes kendi malını sa
tar ve satarken, dili var, konuşmayan dilsiz gibi de
ğil, pekmez satıyorsa, ekşi bile olsa, ekşiliğini de
mez, «bal gibi pekmezim, satarım» diye bağırır; sir
ke satıyorsa, «ala sirkem» diye bağırır; kavun - kar
puz satıyorsa, «bal gibi kavundur, karpuz kıpkızıl, 
içerisi ala karpuzdur, harareti alır, derdini alır, diye 
bağırır. Hele, bir köy çocuğu olarak çok iyi bilirim, 
yaylaları gezen çerçiler vardır, «kekik yağı satarım, 
nane yağı satarım, filiskin yağı satarım, karın ağrısı
na, baş ağrısına, her türlü dertlere deva misk sata
rım, koku satarım, bir sürdünmü çıkmaz, yıllarca ko
kusu gider» diye bağıra bağıra satar. Bunlar da, ken
di adına reklam yapanlardır. «Kendi adına reklam 
yapan» dediğiniz zaman, şimdi saymış olduğum fa
kir fukara esnafını da, garibanı da içine almış olacak
sınız; «kendi adına reklam yapıyor» deyince. 

Muhterem Başkanım, Komisyondan ve hassaten 
Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum: Bu kabil sey
yar satıcı, esnaf da girecek midir? Pazar yerinde ba
ğıra bağıra malını arşınla, endazeyle, okkayla satan
lar da girecek midir? Bunların hassaten tasrihinin za
ruretine biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak inanmak
tayız. Peşinen bu bir açık hükme bağlansın; bu bir. 

«Mücavir saha» deniyor. Bugün, «mücavir saha» 
deyince, «belediyelerin mücavir sahası» deyince, Ala
şehir'den ininiz, İzmir'e kadar mücavir sahadır. Mü
cavir nedir? Bunun sınırını bilemedik. Bir eski Halk 
Partili olarak - yine arkadaşlarım duysun - «Ortanın 
solu» lafı çıktı; nereye kadar sol, hangi sınıra kadar? 
O sınırı bulup bilemediğimiz için bu dertlere geldik 
biz. 

Konya'ya gidiyoruz, Gölbaşına kadar mı, Kulu'ya 
kadar mı, Cihanbeli'ye kadar mı, Konya'ya kadar 
mı, bilemedik. Böylece, mücavir sahanın da sınırı ne 
olacak? Sınır taşını nereye dikeceğiz? Ölçüsü ne ola
cak, kıstası ne olacak? Bundan da şüpheliyiz. 
Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, mücavir saha
ların sınırında, «yevmül cedit, rızk-ül cedit» diye gün
lük nafakasını kazanmak babında hiç bir reklam va
sıtası olmayan, yalnız garibane dili olan, bağıra ba
ğıra reklamını yapan fukaranın satışlarının da bu 
reklam ölçülerine girip girmeyeceğini öğrenmek is
tiyoruz; bunların da tasrihine lüzum görmekteyiz. Bu
nu lütfen açıklarlar veya kanuna sarahat getirirler
se, Milliyetçi Hareket Partisi olarak mutmain olaca
ğız. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Kabadayı, 

nereden bilecekler, yazmışlar işte.. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Yazmışlar, 

doğru. Buna derler «geçişi böcişi.» İşte; süratle ya
zılırsa, enine boyuna düşünülmezse, buna «geçişi bö
cişi» derler. Anadolu'da bir tabir vardır; «Ay ışığın
da zeytin toplamak» tabiri. İnsan ay ışığında zeytin 
toplamaya kalkarsa, zeytin diye çakıl toplar. Bu ka
nun da çok kere vatandaş için zeytin nimet değil, 
huzursuzluk çakılları, taşları toplatmaktadır. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Bu ilave konuşma, değil mi Sayın 
Kabadayı? 

Sayın Ersoy'la Sayın Aksakal söz almışlardı. 
Sayın Aksakal, sanıyorum konuşma arzusundası-

nız. 
Sayın Ersoy, zatıâliniz de mi efendim?... 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, tabii efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Bütün arkadaşlarımın zaman zaman belirttikleri gibi, 

gaye kısa zamanda, iyice tetkik edilmeden hazırlan
mış, doğru dürüst tetkik edilmeden Komisyondan geç
miş ve doğru dürüst tetkik imkânı bırakılmadan Mec
listen de geçirilmek istenen bu kanun teklifinde, ta
sarısında (Tasarıdır esası biliyorsunuz, sonradan tek
lif adını almış birkaç arkadaşımızın imzasıyla) haki
katen o kadar büyük hatalar var, üzerinde durulacak 
o kadar çok şeyler var ki, bunları şu anda burada 
düzeltmek mümkün değil. Esasen, iktidar kanadı 
bunları düzeltmeye meyyal de görünmüyor; teklifle
rimiz hiç dikkate dahi alınmıyor. Kendilerine müte
şekkiriz; çıkarsınlar, tatbik edilsin, görelim bakalım 
ne olacaktır. Nasip olur inşallah, yakın zamanda biz 
bunu ekseriyetimizle düzeltiriz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Ancak, bütün bunlara rağmen, arada bazı madde
ler var ki, biz yine milletvekili görevini yerine geti
rebilmenin verdiği bir şevk ve heyecanla, her şeye 
rağmen, bütün engellere rağmen, yani bütün taham
mülsüzlüklere rağmen bazı şeyleri belirtmekte fayda 
görüyoruz. Dikkate alıp almamak, Komisyonun ve 
sayın iktidarın görevidir, üzerinde durmayacağım. 

Muhterem arkadaşlar, gözümden kaçmış olabilir, 
hakikaten tetkik için de yeteri kadar bir vakit veril-
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mediği için gözümden kaçmış olabilir; ama raslaya-
madım maddenin tetkikinde, ilan ve reklam resminin, 
sanıyorum ki, (B) bendine bağlı 1 nci ve 2 nci fıkra
larında, gazete ve dergilerde çıkacak ilanlar ile kayıp 
kişilerin aranmasına ilişkin ilanlar ve gerçek kişilerin 
iş arama ilanı var. 

Değerli arkadaşlar, burada bir şeyin unutulduğuna 
kaaniim; ölüm ilanlarının... Artık, bırakınız da, ver
giye tabi tutmayalım ölüm ilanlarını, onun için, lüt
fediniz, buraya bunu ilave ediniz 

Bir başka konu da, bunun dışında değerli arka
daşlarım, aynı maddenin aynı bendini^ 5 nci fıkra
sında, «Umumi mahallere reklam amacıyla konulacak 
kamuya yararlı sandalye, sıra, salıncak, şemsiye, bank 
gibi araç ve gereçler» diyor. 

Haddizatında bu çok mühim bir şey arkadaşlar; 
büyük belediyeler, imkânları var, hatta bu belediye
den, göreceğiz bundan sonraki maddelerin birinde, 
tümüne zaman zaman ta temelden itibaren karşı çık
tığımız İstanbul Köprüsünden geçiş ücretlerinden İs
tanbul Belediyesine pek çok para kalacak, büyük be
lediyeler bütün imkânlarla donatılacak; ama küçük 
belediyelerin bazı imkânsızlıkları var. Bilfarz, beledi
ye otobüsleri ve benzeri yerlerde durak yapma imkâ
nından mahrum değildir; hatta orta çapta belediyeler. 
Buraya mademki, tadadı bir şekilde gitmiş, sıralan
mışız; sandalye, sıra, salıncak, şemsiye, bank gibi şey
leri sıralamışız; belediye otobüs durakları ve saire gibi 
bir şey daha ilave etmek suretiyle - ki çok mühimdir, 
büyük gider de açar belediyelerin başına bu - bir iba
reyi daha ilave etmekte ve «gibi» dediğimiz için de 
şümulünü genişletmekte fayda vardır sanıyorum. 

Bendeniz, bunları hatırlatmak için, eğer dikkate 
alınırsa memnuniyetimi peşinen belirtmek için söz al
dım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 

Sayın Aksakal, buyurunuz efendim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
İktidar kanadı da yorulmuşa benziyor, bir hayli 

tenhalaşmış durumda. 
Yalnız, sözlerime bir yere temas ederek başlıyo

rum; üzüntüm olmuştur; günlerdir burada, vakıa dü
zeyi güzel tartışmalar oluyor; fakat Sayın Komisyo
nun ve Sayın Hükümetin tutumu beni düşündürdü. 
«Önergeye katılıyor musunuz?» «Katılıyoruz.^ Söz 
bitti, konuşamıyoruz. Öbür taraftan reyler kalkıyor; 
ret; bu, muvazaa... «Muvazaadan ânı yapan istifade 

edemezj», büyük bir hukuk kuralı var; bunun bu Par
lamentoda çalışmadığını gördüm. 

Şimdi, ben, erkek derim, bir tek iktidar mensubu
na, hani önergeye «katılıyoruz», icazet almadan tepe
den «katılıyoruz;» diye adam daha anasından doğma
mıştır burada. Yani, belli belli muhalefetin 5 dakika
lık konuşma hakkını vermemek için çok güzel, kitabı
na uymuş, kılıfına uydurulmuş bir davranış. Bunu 
üzüntüyle kaydederim; bir. 

İkinci üzüntüm : Bugün Sayın... 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Gensoru 

önergesi verip de girmemek. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — O 

da ayrı bir iş. Parlamanter incelikleri, Parlamanter in
celiklerin tamamını CHP den öğrenmiştir Türkiye; 
muhalefetteki incelikleri ondan öğrenmiştir; fakat 
iktidarından bugüne kadar bir incelik öğrenemedik; 
iktidarından da, muhalefet öğreniyoruz. 

Bugün Sayın Bütçe Komisyonu Başkanı davet et
tiler; saat 10.00'da toplantı var. Gece demedik, gün
düz demedik, uyku demedik, 10.00'da oraya gittik. 
Geldi bu kanunun 5 nci ve 6 nci maddeleri; oturduk 
konuştuk. Fevkalade espritüel bir müzakere tarzı ce
reyan etti.- Önergelerin tamamı, virgülü virgülüne red
dedildi. Karar verdik, geldik. Geldik; burada bir süre 
önergeleri reddeden Komisyon, yeni bir karar alma
dan, «kabul)» diyemezdi; «katılmıyoruz» dediler; 
sonra Sayın Başkan geldi, derhal «katılıyoruz-» deme
ye başladı. Komisyon toplanmadı. Yeni bir tavır ala
bilir bir komisyon; her pozisyonda yeni bir karar 
alır, ona gider. Bir karar almadan, yepyeni bir durum 
sergilendi; üzüntümü ifade etim. Bunu burada tescil 
etmek isterim, zabıtlarda çocuklarımız okusun ileride. 

Şimdi geliyorum konuşmama; Sayın Başkan za
man bakımından fevkalde titizdir, haklıdır. 

Vergi sisteminin genel yapısına bakıyorum... Sa
yın iktidar mensupları, okuyun bu kanunuları, bu de
diğimi görmezseniz, bir daha beni de karşınızda gör
mezsiniz. Şimdi bulduğundan, tuttuğundan vergi alan 
bir sistem getiriliyor. Bir kere kolunu kaptırma, ondan 
sonra nereni vereceğin belli değil. Öyle sahalar var 
ki, vergi dışıdır; öyle sahalar var ki, Türkiye'de ger
çekten vurgun vardır orada. Hani o vurgun edebiyatı? 
Onların üzerine bir gidin; adını ben koymam, bir 
gidin. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Gidiyoruz ama, 
gelmiyorsunuz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Bizim zamanımızda bir Mercedes otobüs 100 bin lira 
farkla satıldığı için dünya yerinden oynuyordu; kara-
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borsadan, vurguncudan, soyguncudan bahsediliyordu. 
Üzüntüyle söylüyorum, bugün 2,5 katına karaborsa 
satılıyor. Neredesiniz? Vergileme yaparken tuttuğunu
zu, kör misali tuttuğunuzu vergilemeyin. Eğilin, da
ha, bu Devletin alacağı çok vergiler vardır, çok ver
giler vardır, çok büyük vurgunlar vardır. Onların 
üzerine gidin de, fukara «ohj» desin; ama fukaraya 
«oh» dedirtmek yerine «ab/» dedirtmeyin; «ah» de
dirtiyorsunuz. 

Şimdi, bu vergi kanunları çıkarsa ne olacak? Şu 
olacak arkadaşlar... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Ver kur
tul, teslim ol kurtul. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Ne 
olacak bakın : 1958 yıllarında Halk Partisi muhale
fetteyken, yine Amerika'dan yardım istiyorduk o za
manlar. Bir laf yayılmıştı; «Efendim, Amerika bize 
yardım etmiyor. Çünkü Demokrat Partinin önde ge
len bir adamının Ankara'da Kızılay üzerinde 24 tane 
apartmanını görünce - o Halk Partisinin edebiyatı 
idi - yardımı bu adam yapsın size, ne diye bizden yar
dım istiyorsunuz.» O adam merhum olduğu için is
mini söylemiyorum.' 

Şimdi, çok yakın bir gelecekte - zaten Amerikan 
heyetleri yine buralarda fırıl fırıl, İMF falan - ne di
yecekler ,bize biliyor musunuz? «Yahu gidin İstanbul 
Belediyesinden yardım alın, onda çok para vardır; 
gidin Ankara Belediyesinden yardım alın.» Gün gele
cek, çok yakın bir zamanda Hükümet, dün belediye
ler, «MC iktidarı bize para vermiyor, parasız kaldık, 
maaş ödeyemiyoruz, belediye binasını satıyoruz» di
yen belediyeler yerine, birkaç gün sonra Hükümet, 
Sayın Ecevit, belki yakınındaki yardımcıları, «Yahu 
bu ne biçim belediyedir, bize para vermiyor, çevire
miyoruz hazineyi)» deme durumuna gelecek. Hazine
nin kaynaklarını kesip belediyelere bol keseden ak
tardığınız zaman sonuç tersine dönecek. Şu dengeyi 
bir bulalım: Ne kadarı hazinenin, ne kadarı belediye
nin? 

Bir de şu avuç açma işini; artık neredeyse huy ha
line gelecek, belediye hükümete, hükümet belediyeye... 
Ortasını bulursak, herkes elini kendi cebine koyar, 
avuç açmaktan kurtuluruz; iki. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Militan
lar nasıl beslenecek? 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, bir dakikada ikazsız 
geçti efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Sa
yın Başkanım, ben sizin ikazınıza fırsat vermemeye 
çalışıyorum; keşke ikaz etseydiniz. 

BAŞKAN — Ben de ona dikkat ettim; ama 1 daki
ka geçti efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Devam etmiyorum, Sayın Başkanı titizlendirmeye hiç 
niyetim yoktur. İstisnaların esprisine değinip, selam 
sunuyorum, saygı sunacağım. 

İstisnalar, rekabeti imkânsız hale getiriyor. Zaten 
güçlü ve zırhlı olan Devlete, istisnalarla yeni bir zırh 
giydiriyorsunuz. TANSA'larla GİMA'larla bu vergi 
bakımından bile, ilan ve reklam vergisi bakımından 
bile zırha büründürülüyor, fukaranın sırtına da bini
yoruz. Bu gidiş, eşitsizliğe, dengesizliğe gider. Hani 
geçen dedim : Fırsat elinizdedir, adalet dağıtın, hınca 
dönüştürmeyin.... 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Maddeye ilişkin önergeler var, okutuyorum. (AP 

sıralarından gürültüler, «Sorularımız varı», sesleri) 
Değerli arkadaşlarım, ben kararlı bir adamım. 

Rica ediyorum, ne zaman soru sorulacağını tüm ar
kadaşlarımızın bilmesi lazım. Bir işleme geçtikten 
sonra dönmem. Rica ediyorum, arkadaşlarımızın ne 
zaman soru sorulacak, konuşma sıraları ne zaman, 
bunları zaten biliyorlar, illa bir karardan dönmüş po
zisyonuna sokmak için bu şekilde davranışta bulun
mamanızı rica ediyorum. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Başkan, buraya baksanız arkadaşlarımızın işa
retini görürsünüz. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, sorularınızı alacağım, sorula
rınızı. alacağım. 

Efendim, şimdi iki kişisel konuşmadan sonra gö
rüşmelerin tamamlandığını her halde çok değerli Par-
lamanter arkadaşlarımın bilmesi lâzım. Ondan sonra... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Bakmıyorsun bile. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, rica ediyorum. 
. . . Ondan sonra da soru sorma işleminin başla

dığını bilmeleri lâzım. Ee... ne yapayım, nasıl yapalım 
yani?. Başka türlü çaresi yok. 

Evet efendim, alayım isimlerinizi; Sayın Topuz, 
Sayın Sayın, Sayın Sarıoğlu, Sayın Başoğlu. Sayın 
Dağdaş, Sayın Toptan, Sayın.Doğan, Sayın Angı, Sa
yın Çakmakçı, Sayın Turan, Sayın Gürdrama. 

Başkaca soru sormak isteyen arkadaşımız var mı 
efendim?.. 

Teşekkür ederim; soru soracak olanların kayıt iş
lemini bitirdim. 

Evet Sayın Topuz, buyurunuz efendim. 
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İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkanım, I 
affınıza sığınarak evvela sizden sual sormak istiyo
rum. Sayın konuşmacı kürsüden daha aşağıya inme
den, bir nefes almaya fırsat bırakmadan, hemen bir 
başka işleme geçiyorsunuz. Biliyoruz, kararlısınız ve 
bu kanunu ne pahasına olursa olsun bu Meclisten ge
çirteceksiniz; bunu kabul etmiş bulunmaktasınız; ama, 
muhalefet olarak bize biraz hak tanımanızı istirham 
ediyorum. j 

BAŞKAN — Benimle ilgisi yok efendim, ben tek-
nik olarak yürütüyorum. 

Buyurunuz efendim. 

İBRAHİM TOPUZ (Koceli) — Sayın Başkan, so
rumun Sayın Balkan tarafımdan cevaplanmasını diii-
yoruım. 

Eğlence tesimine tabi hizmet işletmelerinin bir ay 
içinde tahsil ettlikleri vergileri yatırmak için yödli gün
lük bk süre verilmektedir. Bu işletmeler, defterlerini 
düzenleyerek, hesaplarını kesin bir şekilde neticelendi
rerek, kapatıp, tahsil olunan parayı ilgili tahsil daire
lerine - İdi birçok sıkıntıları vardır şu andıa belediye
lerin de; vatandaş parasını yatırmamaktadır - yatuv 
malan, bu süreden daha fazla bir süreyi gerektire
ceğine göre, yedi günlük bir zarnlan kısa değil mildir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Sayın Balkan, bunları ayrı ayrı mı cevaplarsınız, 

yoksa not alacaksınız, birlikte mi cevaplarsınız? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Efendim, izin verirseniz not alarak, 
yazılı olanlarla, hemen cevatplaindırılabilecekleri ayırıp 
öyle cevaplamak işitiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim; bizi uyarınız öyle ise; 
teşekkür ederim. 

Sayın Sayın, buyurunuz efenidiim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aşağıdaki sorula
rımın sayın Başkanlığınız delaletiyle Sayın Bakan ta
rafından cevaplandırılmasını istirham jediyorum. 

Teklifin 6 ncı maddesi ile, Belediye Gelirleri Ka- I 
nununun 27 ncıi maddesinin (B) bendine getirilen yeni 
hükümde, «Resmin mükellefi eğlence yerleri ve hizmet I 
işletmelerini işleten veya bu yerlerde eğlence tertip I 
eden gerçek ve tüzelkişiler» denmektedir. 

Her ne kadar mükeelleflin bu tür yerleri işletenler 
olduğu ifade edilmekte ise de, bu resim aynen ve doğ- I 
rudan doğruya vergi inikası sayılmafcsızın, bu eğlence 
yerlerine gelen kişilere intikal edecektir; nitekim, İşlet
me vergisinde de bu durum böyledir. J 
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Bu mülahaza karşısınlda, eğlence yeri işletenler 
gerçek anlamda vergi mükellefi midir? Yoksa vergi 
sorumlusu tnudür? 

Bu tür eğlence yerlerinle gidenlerden değil de iş
letenlerden ahnıyormuş gibi göstermenin, acaba politik 
bir nedenli mi vardır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, her 
iki arkadaşımız da, görüşülen 6 ncı madde ile ilgili 
değil, görüşülecek olan 7 nci madlde ile «Eğlence Res
mi» ile ilgili soru sormalkitaJdırlar. 

Bu yönü ile, görüştüğümüz madde lile ilgili yönünü 
ben saptayamaldım. Herhalde bir yanlışlık olsa gerek, 
bu yanlışlığı düzeltmek için... (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Soruyu sormamış kabul edelim 
efenidiim. 

Sayın Sarıoğlu, buyurun efenidiim. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, maddede, «Aşağıdaki ilan ve reklamlar, resimden 
müstesnadır» maddesi var. 

Burada «Gazete ve dergiler de yalnızca söz konu
su gazete ve dergilerle ilgili olarak yapılan lan ve 
reklamlar lile, kitap ve dergilerin kapaklarında veya 
içerisinde yazarın veya baskıyı yapan müessesenin 
öteki yapıtlarını gösteren ilanlar müsıtasnaJdır» deni
yor. 

İleride yazmayı düşündüğü bir eseri reklam eden 
bir yazar, reklam vergisi ödleyecek mi? 

2. «Kayıp kişilerin aranmasına ilişkin ilanlar ile, 
gerçek kişilerin iş arama ilanları ve ölüm ilanları müs
tesnadır» deniyor. 

Yeni evlenip bir çocuk mutluluğuna eren bir do
ğum ilam vergiye tabidir kanuna göre; bunun adalet
le bağdaşır yönü var mı? 

3. Bu kanunun ilan resmi içerisinde doğum ver
gisi çıkarılabilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Buyurun Sayın Başoğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, aracılığınızla, Sayın Balkandan aşağıdaki soruları
mın cevaplandırılmasını rica ederim. 

Genel ve katma bütçeli liıdareler ile, derneklerin 
ve kamu yararına olan dernekler, sendikalar ve Ba
kanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların 
yaptıkları ilan ve reklamlar vergiden istisna tutulmak
tadır; ama bu nitelikte olmayan kamu kuruluşları da 
var, genel bütçeli değildir, katma bütçeli değildir ve 
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bu bütçelerden ödenek almayan, örneğin Sosyal Si
gortalar Kurumu ve benzeri kamu (kuruluşlarının 
ilan ve reklamları verginin istisnasunda mıdır, içeri
sinde midir? Eğer böyle olacaksa, bu nitelikte olan 
fcummlardaın vergi alınacak mıdır? 

2. Reklamcılığın seki hemen hemen her yıl ye
ni boyutlar kazanmaktadır. Formalarla yapılan reklam
lar istliisnia kısmında mıdır? Bunlardan vergi alınacak 
mıdır? Elle taşınır reklamlar; bunlar bu tasarı içinde 
görülmüyor, elle reklam yapılıyor; bunlar için bir şey 
düşünülüyor mu? Ayrıca bazı müesseselerim - futbol 
kulüpleri gibi - formalarından vergi alınacak midir? 

Ayrıca, bazı müesseselerin reklam amacına daya
narak kurdukları takımların formaları ve adları, bir 
firmanın reklamını yaptıklarına göre, bu nitelikte olan 
takımların müesseselerinden veya adına kurulmuş ta
kımlardan vergi alınacak mıdır? 

Bu siorularımın cevaplandirılmıasını arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Sayın Dağdaş. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Efendim, sualim şu: 

21 nci maddede mücavir sahadan bahsediliyor. Mü
cavir salhamn hudutları nedir, bundan kiaisıt nıediir, hu
dutları nereye kadar gidecektir? Onu bilmiyorum, öğ
renmek istiyorum. 

Televizyonda ve raidyoda reklam yapanlar vergiye 
tabi midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Sayın Toptan. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

burada ilan ve rekliam yalpan ibazı sinema, tiyatro ve 
benzeri eğilence işletmelerinde kendilerine bağlı olarak 
kurdukları ilan ve reklam acentaları ile ilgili bir fıkra
da emsalden bahsedilmektedir. Buradaki emsali kim 
tespit edecektir? Neye göre tespit edecektir? 

Blir grup sözcüsü arkadaşım zannediyorum temas 
ettiler, sözle, bağırmak suretiyle yapılan reklamlardan 
ilan ve reklam resmi alınacak mıdır? 

Taksi ve otobüslerin önlerinde ve yanlarında ken
di firmalarına ait yazılardan Mam ve reklam resmi 
alınacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kemal Doğan. 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 2 

sayılı tarifenin ilan ve reklam resmini tadat eden lis
temin 3 ncü fıkrasında haftalık olarak vergi getiril
mektedir. Türk vergilendirme sisteminde haftalık ver
gi teamülden değil. Neden ihtiyaç duyulmuştur? 
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Maddenin 4 ncü fıkrasında, «yatırılmasından so-
ırumlu olması» demek lazımdır. Yanlış ifade edilmiş, 
tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Zaten öyle efendim; değiştirilmiş. 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Ayrıca, yine 4 

ncü fıkrada, muafiyetlerden bahsederken, Köy - Koop' 
ta muafiyet hududu içine alınmıştır. Köy - Koop'un 
ne maksatla ve ne görüşle muafiyete alındığını öğren
mek işitiyorum. Çünkü tartışmaya müsait bir ku
ruluştur. 

Sonuncu sualim şudur: Bu kadar teferruatlı ilan 
ve reklamı belediyelerin toparlayamaması halinde; 
tarh ve tahsil edememeleri halinde, ilan ve rekliam 
kurumu gibi bir kurumun doğması zaruretine katı
lıyorlar mı Sayın Hükümet? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çakmakçı?.. Yok. Soru hakkı düştü. 
Sayın Turan. 
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan, cevaplandırılmasını istediğim 
2 sualim olacak. 

Birincisi şu : Teklifte 6 ncı maddenin (B) şıkkı
nın 3 ncü bendinde «Genel ve katma bütçeli idareler 
ile genel bütçeden ödenek alan kamu kumralları, ka
mu yararına dernekler, sendikalar ve Bakanlar Ku
rulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, kuruluş 
amaçlarına uygun olarak yapılan ilan ve reklamlar» 
bu ilan ve reklam resmine dahil olnıuştur. 

Özellikle kasaba belediyelerinde ve küçük vilayet 
belediyelerinde bu kabil reklamlar ve ilanlar, yani 
Devletin verdiği ilanlar bu kasalba belediyelerinin ve
ya vilayet belediyelerinin gelir kaynağı olmaktadır. 

Bu istisnaya neden gerek duyulmuştur? Birinci so
rum bu. 

Bu istisnadan vazgeçildiği takdirde, belediyelere 
dolaylı bir kaynak yaratılması mevzuu bahis olmaya
cak mıdır? 

2 nci sorum : «Nispi tarifenin 1 nci bendinde 
yer alan radyo ve televizyondan yapılan ilan ve rak-
lamlar üzerinden belediyeye yönelen gelirler, ilgili be
lediyece 15 gün içinde ilgili fona yatırılır» deniyor. 

Halen kuruluş kanunu bulunmayan bir bakanlık 
emrinde fon açılması, Anayasa ve Cumhuriyetin meri 
kanunları muvacehesinde nasıl uygun görülmektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Sayın Gürdrama. 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sa

yın Başkan, 6 ncı maddenin (D) fıkrasında «Bele
diyeler, gerekli görülen hallerde, resmi ödenmiş ol-
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duğunun beJıiintdlmesıi amacıyla, dlgili ilan ve reklam I 
üzerinıe özel damga koymaya ve koydurmaya yetkili- I 
d&rler» deniliyor. I 

Sayın Başkan, neden «koydurmaya yetkindirler» 
deniliyor da, kati bir hüküm konmuyor?, Bir ayırım I 
mı yapılacaktır, ilan ve reklam meselesinde vatandaş I 
ayrı blir muameleye mi tabi tutulacaktır? Eğer bele- I 
diye yetldliyse, umuma 'teşmil edilmelidir. Muallak- I 
ta kalıyor ibu; ister koyduruyor, ister koydurmuyor; 
bir ayırım meydana gelmiş ölüyor. 

Bir de son cümle olarak, «Bu madde hükmüne I 
göre ödenen resimler Gelir ve Kurumlar Vergileri- I 
nin matrahlarının tespitlinde gider olarak kabul edlil- I 
mez» deniliyor. 

Bunun çıkarılmasını iisitiyorum. I 
BAŞKAN — Bunların 2'si de Sayın Gürdrama 

sioru değil de temenni; -birisi de açıklama arzusu sa
nıyorum. I 

Evet... 
SELÂHATTtN GÜRDRAMA (Sakarya) — Evet, 

değiştirilmesi gerektir. I 
BAŞKAN — Aynı şey efendim!; soru sorularak 

değiştirilmez ki bu. I 
SELÂHATTtN GÜRDRAMA (Sakarya) — Evet, 

düşünüyorlar mı? I 
BAŞKAN — Peki «düşünüyorlar mı?» oldu. I 
Teşekkür ederim Sayın Gürdrama. I 
Son soru sahibi arkadaşımız Sayın İsmet Angı, bu

yurunuz efendim. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

laletinizle aşağıdaki soruların Sayın Bakandan cevap-
landSırfmiasını rica ediyorum. 

Belediye veya mücavir sahalarda bulunup da, I 
muhtelif işlerde kullanılan, kumar oynattıkları veya I 
muhtelif sebeplerle belirli bir süre cezalandırılıp ka
patılan otel, motel ve benzeri tesislerin, bu mad
deye mevzu teşkil eden harçlardan veya tabela ve 
reklam resimlerinden herhangi bir kesinti yapılıp 
yapılamayacağı düşünülüyor mu? I 

Bir de, bu kanunla getirilen, bir işyeri sahibinin 
kendisinin veya yakınlarından 'birisinin ölümü üzerine I 
yapılan seri ilanlardan, reklam sekinde kabul edi
lerek, ücret alınacak mıdır? Bir de bunların, muh
telif zamanlardaki mevlüt okutulacağı ilanından 
filan harcı alınacak mıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Angı. 
Sayın Bakan, nasıl arzu edersiniz? Şjimdi yanıt

layabilecek misiniz, sonra mı yanıtlarsınız? I 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, birkaç soruya I 

- a a 
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izninizle, kısa olduğu için, sözlü, Sayın Angı'nın 
sorusunu da yazılı olarak cevaplayacağım. 

Sözlü olarak Sayın Topuz ve Sayın Sayın'ın so
rularına Sayın Komisyon Başkanımız cevap ver
diler; aslında, soruları bir sonraki madde ite ilgi
liydi.! Sırası gelince arz ederiz efendim. 

Sayın Sarııoğlü, «Doğum ilanları niçin resme 
tabi?» buyurdular. 
Bu, eski tasarılarda da vardı. Sayın Demirerin 

sunup, ama yasalaşmamış olan tasanda da olduğu 
içsin, biz de oradan benimsedik. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Doğum
dan bahsediyorum. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Evet efendim; doğum, ora
da da tabi olarak getirmiş idi. Aslında, işin esprisi 
de yanlış değil. Doğum bir mutluluktur; ilanı ve
ren de, doğumdan mutlu olanlardır. Biraz da bele
diyenin halkı mutlu olsunlar, biraz vergi alınsın. 
Pek de mutsuzluk sayılmaz, yanlış da sayılmaz as
lında. 

Sayın Başoğlu.. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Ama Sa

yın Bakana 3 tane soru sormuştum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir hususu da 
sunayım, hoşgörünüze sığınarak; muhatap, sorunun 
ölçüsünü kendisi tayin ediyor. İlla soru soranın 
arzu ettiği cevapları tek tek vermek zorunda değil. 
Tatbikatımız bu yolda. Bağışlayınız efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Efendim aydınlanmadiılarsa ce
vap şeklinde bitireyim izin verirlerse. «Doğum ilan
larının resme tabi olması hakkaniyete, sosyal ada
lete uygun mudur?:» dediler. Ben de mutlu bir olay
dan vergi 'almak adalettir dedim. 

Sayın Başoğlu, bazı kurumların genel ve kat
ma bütçeye dahil olmamalarına rağmen, resme ta
bi olmadıklarını, istisna hükümleri içinde yer al
dıklarını sordular. 

Bu kurumlarda, örneğin Sosyal Sigortalar Ku
rumu ve benzerlerinde, kendi yasalarında (istisna 
olduğu için resme tabi tutulmamışlardır efendim. 

Sayın Başoğfoı'nun ayrı bir sorusu da, «Seyyar 
satıcılar kendi mallarını satarlarsa, bağırmak vesaire 
suretle yapmış oldukları reklamlar resme tabi ola
cak imdir?» dediler. 

Resme talbi olmayacaktır efendim. Çünkü 2 sa
yılı tarifede, resme tabi ilan ve reklamlar sayıl-
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mıştır; fakat seyyar satıcıllaır buraya dahil edilmemiş 
oldukları için (tabi olmayacaklardır. 

Sayım Toptan, «Emsal bedeli nerede uygulana-
cakte?» tereddüdü içinde oldular. 

Eğer bir kurumun ya da Misinin kendi paravan 
bir firması var da., ucuz bir reklam ilamda bulun
muş ise, emsali bir reMam bir başka firmada daha 
yüksek bedelle yapılıyorsa, o fesimi o bedel üzerin
den alaibilimek için emsal bedel uygulanacaktır; onu 
da arz etmiş olayım. 

Saıym Doğan, «Bu yasa haftalık blir ilan biçimi 
getliriyor» buyurdular. 

Aslında, bazı ilanların haftalık olacağı ve res
me tabi olacağına dair hüküm, 1324 sayılı Damga 
Resmi Kanununda varıdır. Biz, oradaki hüikmü 
kaldırdık, buraya koyduk efendim. Yeni bir şey 
ve yeni bir biçim getirmiş değiliz. 

Sayın Turan, «radyo ve televizyondan alına
cak ilan ve reklam resimlerinin 'iller Bankasında top
lanmasının Yerel Yönetim Bakanlığında toplanması
nı anlamında Anayasaya bir aykırılık olduğu» iddia
sında bıüundular. 

Bunu soru şeklinde değil de, beyan şeklinde 
değerlfendiriyoirum izin verirlerse; cevabımı da bu 
biçimde arz ermek işitiyorum. İller Bankası kendi 
özel yasasıyla kurulmuş bir kurum ve Yerel Yöne
tim Bakanlığının kurulmasına (ilişkin yatsa hükmüne 
göre de, tiler Bankasına bağlı bir kurumdur ve 
fonksiyonu gereği, işlevi (gereği, yerel yönetimle
rin, başta belediyelerin bankasıdır. O nedenle, 
yasaya, Anayasaya ayikırı bir yanı yoktur kanı
sındayım. 

Sayın Çakmak, «ilan ve reklam belgelerine so
ğuk: damga vurulması yeni bir usuldür» şeklinde 
lizahta bulundular. 

Aslında, mevcut yalsada da bu usul vardır, bel
geye Idamıga vurulması usulü yeni değildir; cevaben 
'arz ederim efendim. 

Sayın Anıgın'ın sorusuna, izin verirseniz Sayın 
Başkanım, yazılı olarak cevap vereceğiz efendiim, 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Bu sualler 
benimkiler değil, Sayın Gürdrama'ya ait. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Affedersiniz;, belki yanlış almışız. 

BAŞKAN — Cevaplandı, değil mi Sayın Ba
kan? Teşekkür ederim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, 3 sualime hiç değinilmedi. Acaba... 

BAŞKAH — Efendiim, şimdi, biraz evvel arz 
ettim bu konudaki uygulama biçümini. Sorduğunuz 

suale, muhatabınız, istediği ölçüde cevap veriyor; 
ille, arzu ettiğiniz cevapları alma imkânınız olma
yabilir. «Cevapladınız mı?» sorusuna, Hükümetten 
«cevapladuk», karşılığını aldııktan sonra, yapacağımız 
biır şey yok, 

Teşekkür ederim, 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, ben onu kastetmedim; soruma h!iç temas et
mediler, 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, Sayın Başoğlu 
her halde lütfedip beni dinlemediler. Sorularının iki
sini cevapladım efendim. Bir tanesi, «Genel ve kat
ma bütçeli idarelerden olmamalarına rağmen, bazı 
kurumlar neden bu yasada yer alarak istisna içine 
girmişlerdir?» dediler. Bu, birinci sorunuz efendim. 
Zatıâlinizin ikinci soruları da «Seyyar satıcıların ken
di mallarını satmaları halinde resme tabi olup olma
yacakları» şeklinde, notlarım beni yanıltmıyorsa 
efendim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — O benim 
değil, başkasının. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — O zaman buna sahip çıkan bir ar
kadaşım olsun da, ben de diğerlerine yazılı cevap 
verme şansına kavuşayım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, diğer 2 sualime Sayın Bakan acaba yazılı olarak 
mı cevaplayacak? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, ya cevap vermiyor 
veya yazılı cevap verecek anlamını taşıyor şimdi ce
vap vermemişse Sayın Bakan. 

Değerli arkadaşlarım, önergeler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 6 ncı maddesine bağlı 

mükerrer 21 nci maddenin B/4 ncü fıkrasının birinci 
parantez içi hükmünden önce gelen kısmının; «Ticaret, 
Sanayi ve Ziraat Odaları ve Köy Kalkınma ve Tarım
sal Amaçlı kooperatifler ile bunların Birlikleri ve 
Merkez Birliği» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İzmir İzmir 
Ferhat Arslantaş Mahmut Türkmenoğlu 

Elazığ Hatay 
Faik Öztürk Sabri Öztürk 

Burdur 
Cemal Aktaş 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasayı değiştirmek 

isteyen teklifin 6 ncı maddesiyle getirilen mükerrer 21 
nci maddenin (A) bendinin sonuna 6 numaralı bir fık
ra eklenmesi. 

«6. Alet kullanmaksızın kişinin kendi sesiyle ya
pacağı ilan ve reklamlar» 

Arz ve teklif olunur. 
Trabzon Bolu 

İbrahim Vecdi Aksakal Müfit Bayraktar 
Manisa Bursa 

Sümer Oral Ali Elverdi 
Kars Denizli 

Hidayet Çelebi M. Kemal Aykurt 
GEREKÇE : 
Çok küçük esnafın, özellikle gezici esnafın kendi se

siyle ilan ve reklam yapması halinde ona resim yükle
mek her halde adil olmayacaktır. Bu nedenle istisna 
düşünülmüştür,. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1". 7 . 1948 gün 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi
nin 6 ncı maddesinin (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Türkiye'deki ilan ve reklam araçları ile yapıl
mak üzere yurt dışından gönderilen ilan ve reklam
ların resmi, bedeli döviz olarak kambiyo mercilerine, 
yatırılmak kayıt ve şartı ile, bunları Türkiye'de dağı
tan veya dağıttıranlar ve teşhir eden veya ettirenler 
tarafından ödenir, 

GEREKÇE : 
Yurt dışında faaliyette bulunan gerçek ya da tü

zelkişilerin Türkiye'de yapacağı ilan ve reklamların 
bedellerinin döviz olarak yurda gönderilmesi, kambi
yo mevzuatımızın temel ilkelerine uygun olacaktır. 

Bursa Manisa 
Ali Elverdi Sümer Oral 
Tekirdağ Denizli 

Nihan tlgün M. Kemal Aykurt 
Çorum Bolu 

Ahmet Çimbek Müfit Bayraktar 
Kars Ankara 

Hidayet Çelebi ismail Hakkı Köylüoğlu 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasayı değiştirmek 
isteyen yasa teklifinin 6 ncı maddesinin getirmekte 
olduğu mükerrer madde 21'in B/5 No. lu bendinin 
tekliften çıkarılması arz ve teklif olunur. 

Trabzon Bolu 
İbrahim Vecdi Aksakal Müfit Bayraktar 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Samsun 
Orhan Uluçay 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Sakarya 
Selâhattin Gürdrama 
GEREKÇE : 
Bu tür araçların üzerine yazılacak yazılarla yapı

lacak ilanların resim dışı tutulması ve diğer bütün 
ilanları resim kapsamına almak sonuç itibariyle, 
umumi yerlerin sandalye, sıra, bank ve salıncak gibi 
araçlarla doldurulmasını cazipleştirecek ve bu duru
mun rekabeti doğacaktır. Hatta umumi yerlere gir
mek bile bu vasıtalar yüzünden güçleşecektir. Bu ne
denle değişiklik teklifi zorunlu olmuştur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasayı değiştirmek 

isteyen yasa teklifinin 6 ncı maddesiyle getirilen mü
kerrer 21 nci maddenin sonuna belediyeler, belediye 
alanında ve mücavir alanda yapılacak her türlü kor
san ilan ve reklamları önlemekle yükümlüdürler. Kim 
tarafından yapıldığı tespit olunamayan her türlü ilan 
ve reklamın durdurulması belediyelerin derhal yeri
ne getirmeleri gerekli görevleridir. Duvarlara, yolla
ra ve benzeri yerlere asılan, yazılan veya yapıştırılan 
her çeşit korsan ilan ve reklam, belediyeler tarafın
dan derhal ortadan kaldırılır. Bu görevini yapmayan 
belediyelerin başka kanunlardan doğan sorumluluğu 
mahfuz kalmak kaydıyla, diğer ilan ve reklamlardan 
vergi tahsiline dair olan hakkı ortadan kalkar ve ay
dınlatma ve temizleme resmi de tahsil edemez, böy
lece kirletilen yerlerden. 

Hükmünün eklenmesi arz ve teklif olunur. 
Trabzon Adana 

İbrahim Vecdi Aksakal Hasan Gürsoy 
Samsun Kırşehir 

Orhan Uluçay Mustafa Eşrefoğlu 
Sakarya Bursa 

Selâhattin Gürdrama M. Emin Dalkıran 

GEREKÇE : 
İçinde yaşadığımız günlerde bütün belediyelerin 

dahili ve harici ve mücavir alanlar her türlü korsan 
afiş ve ilanlarla süslü bulunmaktadır. Kendi beledi
ye sınırları içini ve mücavir alanını bu türlü korsan 
faaliyetlerden temizlemeyen belediyenin her halde 
temizleme ve aydınlatma resmi alması, hiç olmazsa 
bu kirli yerlerden alması mümkün olmamak lazım
dır. Ayrıca, ilan ve reklamları vergileyen belediyenin 
bunları korumaya da mecbur olması gerekir. Bunla
rın kirletilmesi ve etkiden düşürülmesini de sağlama
sı lazımdır. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tekli
finin 6 ncı maddesinin 4 ncü bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

6 ncı maddenin (B) fıkrasının 4 ncü bendindeki 
«Köy - Koop» ibaresinin kaldırılarak (Genel anlamda, 
bu amaçla kurulmuş olan bütün kooperatifler) ibare
sinin metne eklenmesini. 

Gerekçe : 
Kanunların genele dair hükümleri kapsayacağı 

gerçeğinden hareketle; bu amaçla kurulmuş bütün 
kooperatiflerin tümünün bu muafiyetten yararlan
ması hak ve eşitlik ilkesine uygun olur görüşünde
yiz. 

Bursa Manisa 
Ali Elverdi Sümer Oral 
Tekirdağ Denizli 

Nihan Ilgün Mustafa Kemal Aykurt 
Ankara Eskişehir 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Yusuf Cemal Özkan 
Çorum Burdur 

Ahmet Çim bek Ahmet Sayın 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişik

lik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin 6 ncı madde
sinin (B) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

6 ncı maddenin (b) fıkrasının 5 nci bendinde ya
zılı «Salıncak ve şemsiye» nin çıkarılması. 

Gerekçe : 
Umumi mahaller, toplumun, dinlenme, eğlenme 

ve beşeri münasebetlerinin devamını sağlayan yerler 
ve bu nedenlerle gerekli tesislerin kurulduğu yerler 
olması itibariyle fuzuli işgalden kurtarılması ve özel
likle şemsiye ve salıncak gibi tesislerin kurulma yer
lerinin daha elverişli yerlerde kurulması düşünülmek, 
bu maddeden çıkarılmasını isabetli bulmaktayız. 

Bursa Manisa 
Ali Elverdi Sümer Oral 
Gümüşhane Kocaeli 

Mehmet Çatalbaş ibrahim Topuz 
Kahramanmaraş Bilecik 

Mehmet Şerefoğlu Cemalettin Köklü 
Tekirdağ 

Nihan İlgün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesine eklenen 

mükerrer madde 21'in tanzim şekli teamüle ve kanun 

tekniğine aykırıdır. Bu mükerrer madde 21 cümlesi
nin kanun jnaddesinden çıkarılmasını ve (A) bendin
de yazılı «Mücavir alanları» ibaresinin de lüzum
suzluğu ve bir çok ihtilaf doğumuna sebep olacağı 
gözönüne alınarak keza maddeye konulmamasını 
arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Tokat 
Mehmet Yusuf Özbaş Faruk Demirtola 

Konya Çorum 
İhsan Kabadayı Mehmet Irmak 

Konya 
Şener Battal 

Sayın Başkanlığa 

Değişiklik Önergesi : 
Çerçeve madde 6, anamadde 21, (A) bendinin bi

rinci fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz, 

«Mükerrer madde 21. — A) Belediye sınırlan 
içinde yapılan her türlü ilan ve reklamlar, ilan ve 
reklam resmine tabidir.» 

Gerekçe : 
İlan ve reklamda malların, metaın, maddelerin 

medhüsenaları asıldır. 
Belediyelerin esas sınırlarının dışında, mücavir sa

halarda, komşu alanlarda reklam, hamamda türkü 
söylemek anlamında manasız bir deyim olur. Bu ne
denlerle bu ibarenin maddeden çıkarılması gerekir. 

Maddeyi arz ettiğimiz şekliyle kabulü yerinde 
olacaktır. 

Çorum Tokat 
Mehmet Irmak Faruk Demirtola 

Konya Kahramanmaraş 
İhsan Kabadayı Mehmet Yusuf Özbaş 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Sayın Başkanlığa 
6 ncı çerçeve, mükerrer 21 nci madde ikinci fık

rasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Mükerrer madde 21, fıkra 2 : 
İlan ve reklam resminin mükellefi, ilan ve rek

lamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya 
tüzelkişilerdir. Türkiye'deki ilan ve reklam araçla
rıyla yapılmak üzere yurt dışından gönderilen ilan Ve 
reklamların resmi, Türkiye'deki temsilcileri veya iş
yerleri yöneticileri tarafından ödenir. 

Çorum Tokat 
Mehmet Irmak Faruk Demirtola 

264 



Mi Medîsi B : 46 8 . 2 . İ979 O : 3 

Kahramanmaraş Trabzon 
Mehmet Yusuf Özbaş Lütfi Göktaş 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Sayın Başkanlığa 
Mükerrer madde 21 (A) bendi 4 ncü fıkrasının 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

«Nispi tarifeye tabi ilan ve reklamları başkala
rının araçları ve aracılığı ile yaptıranlar, resmin öden
mesinden bizzat sorumludurlar.» 

Gerekçe : 
Anayasamız angaryayı yasaklamıştır. Maliye ve 

belediyeler üçüncü şahısları kendi tahsildarları gibi 
kullanıp onlara külfet ve masraflar yükleyemezler. 

Değişiklik zaruridir. 
Çorum Konya 

Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 
Kahramanmaraş Tokat 

Mehmet Yusuf özbaş Faruk Demirtola 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6 ncı maddenin mükerrer 21 nci maddesinin (C) 

bölümünün 2 nci maddesinde nispi tarifenin 2 nci 
bendinde yazılı ilan ve reklamların basıldığı yer be
lediyesince tarh, tahakkuk ve tahsil edileceği yazılı
dır. Madde bu şekilde kalırsa bütün yurttaşların yap
tıracakları ilanların resimlerini büyük şehirlerin be
lediyeleri alır ve ilanı yaptıran yurttaşların bulun
duğu belediyeler bu resimden mahrum kalacaktır. 
Bu sebeple adıgeçen 2 nci maddenin, 

Nispi tarifenin 2 nci bendinde yazılı ilan ve rek
lamlar basıldığı yer belediyesince tabirinin, reklam 
yaptıran özel ve tüzelkişilerin bulunduğu yer be
lediyesince, 

Tarh, tahakkuk ve tahsil edileceği şeklinde dü
zeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Tokat 
ihsan Kabadayı Faruk Demirtola 
Kahramanmaraş Çorum 

Mehmet Yusuf özbaş Mehmet Irmak 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 

Sayın Başkanlığa 
Madde 6, mükerrer 21 nci madde (B) bölümü, 

3 ncü madde, (C) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz : 

«Siyasi Parti Kanununa göre, siyasi partilerin ve 
bağımsız adayların her türlü ilan ve reklamları.» 

Gerekçe : 
Siyasi partilerin yapacağı ilan ve reklamlar resme 

tabi tutulmazken bağımsız adayların reklam ve ilan * 
külfetine girmeleri eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Tokat Konya 
Faruk Demirtola ihsan Kabadayı 
Kahramanmaraş Çorum 

Mehmet Yusuf Özbaş Mehmet Irmak 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 
Sayın Başkanlığa 

Değişiklik önergesi : 
Mükerrer madde 21, (A) bendi, fıkra 3'ün aşa

ğıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Mükerrer Madde 21. — A) Fıkra 3 : Maktu 

tarifeye tabi ilan ve reklamları başkalarının aracılı
ğıyla yaptıranlar, resmin ödenmesinden belediyeye 
karşı sorumludurlar. 

Belediye reklam resmi alacağını firma ve iş sa
hiplerinden genel usullere göre takip ve tahsil eder.» 

Gerekçe : 
Anayasamız angaryayı yasaklamıştır. Maliye ve

ya -belediye üçüncü şahısları ücretsiz tahsildar gibi 
kullanamaz, masraf ve külfet yükletemez, bürokra
tik çalışmalara aracı ve alet edemez. 

Çorum Konya 
Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 

Tokat Kahramanmaraş 
Faruk Demirtola Mehmet Yusuf Özbaş 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık önemine göre 
işleme koyacağız efendim. 

Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi : 
«6 ncı maddenin (A) fıkrası : Türkiye'deki ilan 

ve reklam araçları ile yapılmak üzere yurt dışından 
gönderilen ilan ve reklamların resmi, bedeli döviz 
olarak kambiyo mercilerine yatırılmak kayıt ve 
şartıyla, bunları Türkiye'de dağıtan veya dağıttıran-
lar ve teşhir eden veya ettirenler tarafından ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum : Kabul edenler... 

ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan ekseriyet yoktur, yoklama istiyoruz. (AP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Önerge reddo
lunmuştur. 

Efendim çok fırsat var, bir sürü önerge var. Ri
ca ederim, usulüne uygun iş yapalım. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, bi
raz evvel yoklama yapıldı. 

BAŞKAN — Halen gözle görülür çoğunluk ol- ' 
madiği için, yoklama isteğinizi kabul ediyorum; göz
le görülür çoğunluk olduğunda, yoklama isteğinizi 
kabul etmem. 

İsimlerinizi alayım. 
Sayın Sarıoğlu, Sayın Ekinci, Sayın Köklü, Sa

yın Gül, Sayın Haznedar, Sayın Kavurmacıoğlu, Sa-

BAŞKAN — Okuttuğumuz önergeyi onayınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge reddolunmuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum; Mehmet Ir
mak ve arkadaşlarının önergesi : 

«Mükerrer Madde 21. — A) Fıkra 3 : Maktu 
tarifeye tabi ilan ve reklamları başkalarının aracılı
ğıyla yaptıranlar, resmin ödenmesinden belediyeye 
karşı sorumludurlar. 

Belediye reklam resmi alacağını firma ve iş sahip
lerinden genel usullere göre takip ve tahsil eder.» 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın R.ış-
kan, önergeciler salonda yok efendim. 

BAŞKAN — Önergecilerin olmaması etkilemi
yor efendim maalesef; yani İçtüzük böyle yapılmış 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL 

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
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Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önerisi : 
«Mükerrer Madde 21. — A) Belediye sınırları 

içinde yapılan her türlü ilan ve reklamlar, ilan ve 
reklam resmine tabidir.» 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, bu, 
yoklama hakkının suiistimali demektir. Dikkatinizi 
çekerim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMÎR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkan, (AP 
sıralarından «Yoklama istiyoruz» sesleri, 10 millet
vekili ayağa kalktı) 

' yın Toptan, Sayın Gürdrama, Sayın Topuz, Sayın 
Okur. 

Adana tünden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — 233 sayın üye var. 

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

Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme 
yenler... Önerge reddolunmuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
İhsan Kabadayı ve arkadaşlarının önergesi : 
«Mükerrer Madde 21. — A) Fıkra 4 : 
«Nispi tarifeye tabi ilan ve reklamları başkah 

nın araçları ve aracılığıyla yaptıranlar, resmin öden
mesinden bizzat sorumludurlar.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 

DEMİR (Sivas)—Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Reddolunmuştur. 
Mehmet Yusuf özbaş ve arkadaşlarının önerge ;ı: 
«Bu mükerrer madde 21 cümlesinin kanun cm4-

IIL — YOKLAMA 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞUER (Devaaıı) 
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desinden çıkarılmasına ve (A) bendinde yazılı (Mü
cavir alanlar) ibaresinin lüzumsuzluğu ve birçok ihti
laf doğumuna sebep olacağı gözönüne alınarak keza 
maddeye konulmamasını arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ Al 

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Sümer Oral ve arkadaşlarının önerileri : 
(A) bendinin sonuna 6 numaralı bir fıkra eklen

mesi : 
«6. Alet kullanmaksızın kişinin kendi sesiyle ya

pacağı ilan ve reklamlar» arz ve teklif olunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Reddolunmuştur. 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önerisi : 
6 ncı maddenin (B) fıkrasının 4 ncü bendindeki 

«Köy - Koop» ibaresinin kaldırılarak (Genel anlam
da bu amaçla kurulmuş olan bütün kooperatifler) 
ibaresinin metne eklenmesini. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Reddolunmuştur. 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önerileri : 
6 ncı maddenin (B) fıkrasının 5 nci bendinde ya

zılı «Salıncak ve şemsiye»nin çıkarılması. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul olunmamıştır. 
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Faruk Demirtola ve arkadaşlarının önerisi : 
Mükerrer Madde 21, fıkra 2 : İlan ve reklam res

minin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan 
veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir. Türkiye' 
deki ilan ve reklam araçlarıyla yapılmak üzere yurt 
dışından gönderilen ilan ve reklamların resmi Tür
kiye'deki temsilcileri veya işyerleri yöneticileri tara
fından ödenir. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi onaya sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuş
tur. 

Ferhat Arslantaş ve arkadaşlarının önerileri : 
«6 ncı maddesine bağlı mükerrer 21 nci madde

nin B/4 ncü fıkrasının birinci parantez içi hükmün
den önce gelen kısmının; «Ticaret, Sanayi ve Zira
at Odaları ve Köy Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı 
Kooperatifler ile bunların Birlikleri ve Merkez Bir
liği» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.» 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu bir redak
siyon hatasının düzeltilmesinden ibarettir; katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Redaksiyon hatasının düzeltilmesi 
olduğu için katılıyorsunuz. 

Evet, Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, biz de 
aynı nedenle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir başka önerge vardır; okutuyorum : 
«Mükerrer madde 21'in B/5 no. lu bendinin tek

liften çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Trabzon 

İbrahim Vecdi Aksakal ve arkadaşları» 
Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. -
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 



M. Meclîsi B : 46 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

Faruk Demirtola ve arkadaşlarının önergesi : 

B bölümü 3 ncü madde C bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

«Siyasi Parti Kanununa göre, siyasi partilerin ve 
bağımsız adayların her türlü ilan ve reklamları.» 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZlYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

«2 nci maddenin, 
Nispi tarifenin 2 nci bendinde yazılı, ilan ve rek

lamlardan basıldığı yer belediyesince tabirinin, rek
lamı yaptıran özel ve tüzelkişilerin bulunduğu yer 
belediyesince, 

Tarh, tahakkuk ve tahsil edileceği şeklinde dü
zeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya 
İhsan Kabadayı ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

«21 nci maddenin sonuna; 
Belediyeler, belediye alanında ve mücavir alanda 

yapılacak her türlü korsan ilan ve reklamları önle
mekle yükümlüdürler. Kim tarafından yapıldığı tespit 
olunamayan her türlü ilan ve reklamın durdurulması 
belediyelerin derhal yerine getirmeleri gerekli görev
leridir. Duvarlara, yollara ve benzeri yerlere asılan, 
azılan ve yapıştırılan her çeşit korsan ilan ve rek
lam belediyeler tarafından derhal ortadan kaldırılır. 
Bu görevini yapmayan belediyelerin başka kanunlar
dan doğan sorumluluğu mahfuz kalmak kaydıyla, di
ğer ilan ve reklamlardan vergi tahsiline dair olan 
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hakkı ortadan kalkar ve aydınlatma ve temizleme 
resmi de tahsil edemez böylece kirletilen yerlerden. 

Hükmünün eklenmesi arz ve teklif olunur. 
Trabzon 

İbrahim Vecdi Aksakal ve arkadaşları.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

Önerge işlemleri bitmiştir. 

Sayın Demirtola ve arkadaşlarının önergesi, işle
me geçtikten sonra geldiği için işleme koymuyorum 
efendim. 

15 sayın üyenin, bu maddenin de açık oya sunul
masına dair önergesi var. 

Sayın Topuz?.. Burada. 
Sayın Sayın?.. Burada. 
Sayın Köklü?.. Burada. 
Sayın Elverdi?.. Burada. 
Sayın Gül?.. Burada. 
Sayın Okur?.. Burada. 
Sayın Kemal Doğan?.. Yok. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Tekabbül ediyo

rum. 
BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Hun kabul et

tiler. 
Sayın Oral?.. Burada. 
Sayın Gürdrama?.. Burada. 
Sayın Köylüoğlu?.. Burada. 
Sayın Oğuz Aygün?.. Yok. 
MEHMET CELÂL BUCAK (Urfa) — Tekab

bül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bucak tekabbül ettiler. 
Sayın Çelik?.. Burada. 
Sayın Kâvurmacıoğlu?.. Yok. 
HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Tekabbül edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Özalp kabul ettiler. 
Sayın Toptan?.. Burada. 
Sayın Ekinci?.. Burada. 
Oylarınızı alayım efendim. 
Adı okunan üyenin yerinden, kabul, ret, çekin-

ser biçiminde oyunu belli etmesi hususunu onayınıza 
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sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul olunmuştur. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu maddenin 

açık oylamasına 236 sayın üye katılmış olup; 218 ka
bul, 18 ret oyu çıkmıştır. 

Bu suretle madde kabul edilmiş oluyor. 
7 nci maddenin görüşmelerine geçiyoruz. 

7 nci maddeyi dünkü birleşimde okutmuştum; gö
rüşmelere geçiyoruz. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Çatal-
baş?.. Yok. 

Gruplar adına başka söz isteyen var mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Ersoy?.. Yok. 
Sayın Aksakal?.. Yok. 
Önergeleri okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin tadili hak

kında verilen bu teklif : 
a) Kapsam, 
b) Resmin bir kısmının mükerrerliği bakımından 

vergi adaletine aykırıdır. 
1. Belediye hudutları ve mücavir sahalardaki eğ

lence yerleri ve belediye hudutları dışındaki hizmet 
işletmeleri resmin kapsamına giriyor. Resmin tevzii 
Çocuk Esirgeme Kurumuna, Darulaceze'ye ve Ve
rem Savaş Derneklerine ve köye % 10 olarak hisse-
lendiriliyor. Gerisi de, belediye hudutları dışında olan
lar için yol bağlantısı en yakın olan beeldiyeye veri
liyor. Anlaşmazlık halinde, ilgili Bakanlık hangi bele
diyenin alacağını tespit ediyor. Yakınlık veya uzak
lığın kıstas olması düşünülemez. Ancak, hizmet eden
ler bu resmi alabilirler. Hiçbir hizmet etmeden yakın
lığı ve uzaklığı mücbir sebep olarak mütalaa etmek 
hukuk kurallarına aykırıdır. 

2. Bu teklif mükerrerdir. Şöyle ki : 
29 . 6 . 1970 gün ve 1318 sayılı Finansman Kanu

nunun 1 numaralı tablosunda bu vergiler alınmakta
dır. Finansman Kanununda olmayan 5237 sayılı Ka
nunda vardır. 

Bazı müesseselerde «Müessesemiz gerçek veya gö
türü usulde işletme vergisine tabidir» levhasını görü
rüz. Bu vatandaştan alınan vergidir. Buna şimdi yeni
den % 10'lar, % 20'ler eklemek isteniyor. Adalet 
mülkün temelidir diye büyük sözlerin ilkelerin manası 

kalmıyor. İdare eden, edilenin hak ve menfaatlerini 
ihlal edemez. Bu görüşmelerimizle bu teklifin reddini 
arz ve teklif ederiz. 

Bursa Bursa 
M. Emin Dalkıran Ali Elverdi 

Eskişehir Manisa 
Y. Cemal Özkan Sümer Oral 

Denizli Tekirdağ 
M. Kemal Aykurt Nihan Ilgün 

Ankara Çorum 
İ. Hakkı Köylüoğlu Ahmet Çimbek 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanununun 

27 nci maddesini değiştiren 7 nci maddesi son fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ye teklif 
ederiz. 

Saygılarımla. 
«Bu resmin hâsılatının % lû'u belediye hudutları 

içerisinde bulunan Darülaceze hissesi olarak, % 10'unu 
Verem Savaş Derneğine, l% İO'u da Korunmaya Muh
taç Çocuklar Birliğine ayrılıp belediyece söz konu
su müesseselere ödenir. 

Kayseri Kocaeli 
Kemal Doğan İbrahim Topuz 

Niğde Kayseri 
Avni Kavurmacıoğlu M. Zeki Okur 

Sakarya 
Selâhattin Gürdrama 

Millet Meclisi Başkanlığına 
I .7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Tek
lifinin 7 nci maddesinin (C) fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 27. — 
C) İstisnalar : 
4. Karagöz ve orta oyunları, 
3 sayılı tarife. 
II - Biletle girilemeyen yerlerle bar, pavyon ve 

diskoteklerle, içkili ve çalgılı gazinolara % 50. 
Gerekçe : 
Bugün için tiyatrolar geniş ilgi sağlayan eğlence 

yerleri arasına girmiştir. O kadar ki, mevsimlerinde 
Devlet Tiyatroları biletlerinin tamamını satamadıkla
rı halde özel tiyatroların birçoğunda hemen hemen 
bilet bulunamamaktadır. Bu nedenle tiyatrolara mua
fiyet tanımamak gerekir. Bu gerekçe ile tasarının 
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4 ncü maddesindeki «tiyatro» kelimesinin çıkarılma
sını ve resme tabi olmasını talep etmekteyiz. 

Buna mukabil (bar) benzerleri, yukarıda arz edil
diği gibi artırılmalıdır. 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şeref oğlu 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Manisa 
Sümer Oral 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Bursa 
.'Ali Elverdi 

Ankara 
î. Hakkı Köylüoğlu 

Tekirdağ 
Nihan îlgün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 7 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinin A fıkrasındaki «mücavir alanlar» 
kelimelerinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Gerekçe : Mücavir alanlar esasen eğlence yerleri 
kurmaya ve işletmeye müsait değildir. Bu sebeple uy
gulamada faydası da yoktur. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Ankara 
t. Hakkı Köylüoğlu 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Manisa 
Sümer Oral 

Eskişehir 
Y. Cemal Özkan 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Tekirdağ 
Nihan Îlgün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 7 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinin C bendinin 4 ncü fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

4. Karagöz ve orta oyunları (devamlı ticari faa
liyet gösterenler hariç.) 

Gerekçe : Tiyatro, Karagöz ve orta oyunlarının 
istisnalar içinde mütalaası teklifini anaesprisine uy
gun değildir. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Manisa 
Sümer Oral 

Ankara 
îsmail Hakkı Köylüoğlu 

Tekirdağ 
Nihan îlgün 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinin (E) bendinin 2 nci fıkrasındaki 
«7 gün içinde» tabirinin çıkarılarak yerine «20 gün 
içinde» tabirinin ikamesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 7 gün çok kısa bir süredir. Bu neden
le makul bir seviyeye çıkarılması gerekir. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Manisa 
Sümer Oral 

Ankara 
ismail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Tekirdağ 
Nihan îlgün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci mad

desiyle değiştirilmesi listenen 5237 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinin E bendinin 4 ncü fıkrasındaki i% 
10'u oranının madde metninden çıkarılarak yerine 
(% 25'i) nin konmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Darülaceze ve Verem Savaş Derneklerine ayrıla

cak nispet yetersizdir. ;% 10 oranı beklenen hizmet
lerin yerine getirilmesini sağlamak bakımından çok 
azdır. Bu sebeple makul bir seviyeye çıkarılması icap 
eder. 

Manisa 
Sümer Oral 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Eskişehir 
Y. Cemal Özkan 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Ankara 
îsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 

Tekirdağ 
Nihan îlgün 

Ahmet Çimbek 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinin E bendinin 6 nci fıkrasının son 
cümlesinin madde metninden çıkarılması arz ve tek
lif olunur. 
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Gerekçe : 
Madde bu haliyle suiistimale son derece müsait

tir. Bu nedenle son cümlenin çıkarılması gerekir. 

Manisa 
Sümer Oral 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Eskişehir 
Y. Cemal Özkan 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ve 5237 sayılı Kanunu tadil 

eden kanun teklifinin 7 nci maddesinin (istisnalar) 
başlığı altındaki fıkranın 1 nci bendindeki «Balo» 
sözcüğünün madde metninde çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Gerekçe : 
Balo gibi henüz Türk geleneğine tam olarak yer

leşmeyen bir eğlence türünün istisnalarda yer alma
sı doğru değildir. 

Bursa Niğde 
Özer Yılmaz Hüseyin Çelik 

Hatay Kars 
Ali Yılmaz Hidayet Çelebi 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ve 5237 sayılı Kanunu tadil 

eden kanun teklifinin 7 nci maddesini (istisnalar) 
başlığı altındaki fıkranın 3 ncü bendindeki (Orduev-
lerinde ücretle gösterilen filmler) sözlerinin madde
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Orduevleri ve orduevleri sinemalarında çok kere 

düşük ücretlerle erlere film gösterilmektedir. Bu 
filmlerden resim alınması orduevleri yöneticilerinin 
bu işi yapmalarını zorlaştıracak moral çöküntülerine 
yol açabilecektir. Bu sebeple yukarıda belirtilen söz
lerin maddeden çıkarılması gerekir. 

Kars Niğde 
Hidayet Çelebi Hüseyin Çelik 

Bursa Hatay 
Özer Yılmaz Ali Yılmaz 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ve 5237 sayılı Kanunu tadil 

eden kanun teklifinin 7 nci maddesinin «Konu B» 
başlığı altındaki 2 nci fıkrasındaki (veya bu yerlerde 
eğlence tertip eden) sözlerinin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Madde aynen kanunlaştığı takdirde uygulamada 

mücavir alanlar içindeki köy düğünlerinden dahi re
sim alınabilecektir. Bu yönüyle maddenin tadili ge
rekir. 

Kars Niğde 
Hidayet Çelebi Hüseyin Çelik 

Bursa Hatay 
Özer Yılmaz Ali Yılmaz 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
- Görüşülmekte olan ve 5237 sayılı Kanunu tadil 

eden kanun teklifinin 1 nci maddesinin (istisnalar) 
başlığını taşıyan fıkranın 2 nci bendindeki «şenlik» 
sözünün madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Gerekçe : 
Şenlik tabiri çok geniş bir tabir olup uygulama

da hatalara yol açabilecektir. Bu sebeple madde met
ninden çıkarılması gerekir. 

Bursa 
Özer Yılmaz 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Niğde 
Hüseyin Çelik 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ve 5237 sayılı Kanunu tadil 

eden kanun teklifinin 7 nci maddesinin (istisnalar) 
başlığı altındaki bölümün 4 ncü bendindeki «Tiyat
ro» kelimesinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Fakir halkın eğlencesi olan sinemalardan resim 

alınırken belli şehir merkezlerinde bulunan ve belli 
bir kesime ancak hitap eden tiyatronun istisnalar bö
lümüne alınması doğru değildir. 

Kars Niğde 
Hidayet Çelebi Hüseyin Çelik 
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Bursa Hatay 
Özer Yılmaz v Ali Yılmaz 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlü 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5237 sayılı Kanunu tadil eden 
kanun teklifinin 7 nci maddesinin (Resmin ödenme
si) bağlığı altındaki bölümün 1 nci bendinin 2 nci 
fıkrasındaki «bir hafta»; kelimelerinin çıkarılarak ye
rine «bir ay» kelimelerinin ilavesini arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçe : 
Bir hafta çok kısa bir süredir, makul olan bir ay 

uygulamada aksaklığa meydan vermeyecektir. 

Kars Niğde 
Hidayet Çelebi Hüseyin Çelik 

Bursa Hatay 
Özer Yılmaz Ali Yılmaz 

Ankara 
İsmail Hakkı KÖylüoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5237 sayılı Kanunu tadil eden 
'kanun teklifinin 7 nci maddesinin (Resmin ödenme
si) başlığı altındaki bölümün 2 nci bendinin 2 nci 
fıkrasındaki (% 10) oranının tekliften çıkarılarak 
yerine (% 70) oranının ilavesini arz ve teklif ede
riz. 

Gerekçe : 
Köyden alınan gelirin o köyün hizmetlerine har

canması köylünün tabii bir hakkıdır. 

Kars Niğde 
Hidayet Çelebi Hüseyin Çelik 

Bursa Hatay 
Özer Yılmaz Ali Yılmaz 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlü 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ve 5237 sayılı Kanunu tadil 
eden kanun teklifinin 7 nci maddesinin (istisnalar) 
başlığı altındaki fıkranın 2 nci bendindeki «ekono
mik» kelimesinin tekliften çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Gerekçe : 
Düğün yapan insandan eğlence resmi alınırken, 

ticari amaçla eğlenceler tertip edenlerin resimden is
tisna edilmesi haklı ve makul değildir. 

Kars Niğde 
Hidayet Çelebi Hüseyin Çelik 

Bursa Hatay 
Özer Yılmaz Ali Yılmaz 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Sayın Başikanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci mad

desinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz : 

Bu resim hâsılatının ;% 10'u bulunan yerlerde 
Darülaceze hissesi olarak ayrılıp belediyece söz ko
nusu müesseseye ödenir. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarda Darülace
ze yoksa, bu pay o belediye hudutları veya müca
vir alan İçinde ikamet eden fakir ve muhtaç 18 yaşın
dan küçük çocukların giyim ve yemek ihtiyaçların
da kullanılmak amacıyla o yerdeki Kızılay Şubesine 
yatırılır. 

Gerekçe : 
Teklif metninde Darülaceze vardır. O yoksa bu 

Kızılay'a gitmelidir. 

Manisa Eskişehir 
Sümer Oral İsmet Angı 

İstanbul Antalya 
Recep Özel Kaya Çakmakçı 

Kocaeli' 
İbrahim Topuz 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
işleme koyacağız. 

Maddenlin reddini isteyen Sayın Mehmet Emin 
Dalkıran ve arkadaşlarının önergesini işleme koyu
yorum. 

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^ 
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Sayın Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesini 
tekrar okutuyorum : 

«(A) fıkrasındaki (mücavir alanlar) kelimelerinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 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. 

Ali Elverdi ve arkadaşlarının diğer bir önergesini 
tekrar okutuyorum : 

«Madde 27. — C - İstisnalar: 
4. — Karagöz ve Orta Oyunları, 
3 sayılı Tarife, 
II — Biletle girilemeyen yerlerle bar, pavyon ve 

diskoteklerle, içkili ve çalgılı gazinolarda |% 50»,. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 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 Hidayet Çelebi ve arkadaşlarının önergesi
ni tekrar okutuyorum : 

«Teklifin 7 nci maddesinin «Konu B»ı başlığı al
tındaki 2 nci fıkrasındaki (veya bu yerlerde eğlence 
tertip eden) sözlerinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Sayın Ali Elverdi ve arkadaşlarının diğer öner

gesini tekrar okutuyorum : 
«20 nci maddenin (C) bendinin 4 ncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini : 
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4. — Karagöz ve Orta Oyunları (devamlı ticari 
faaliyet gösterenler hariç)». 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz, 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Sayın Ali Elverdi ve arkadaşlarının diğer bir 

Önergesini tekrar okutuyorum: 
«27 nci maddenin E bendinin 2 nci fıkrasındaki 

(7 gün içinde) tabirinin çıkarılarak, yerine (20 gün 
içinde) tabirinin ikamesini arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Sayın Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesini 

tekrar okutuyorum : 
«27 nci maddenin (E) bendinin 4 ncü fıkrasında

ki (% 10'u) oranının madde metninden çıkarılarak, 
yerine (% 25'i) oranının konulmasını 'arz ve teklif 
ederiz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Sayın Sümer Oral ve arkadaşlarının diğer öner

gesini tekrar okutuyorum. 
«27 nci maddenin (E) bendinin 6 nci fıkrasının 

son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge reddolunrnuştur. 

Sayın Özer Yılmaz ve arkadaşlarının önergesini 
tekrar okutuyorum: 

«Teklifin 7 nci maddesinin (istisnalar) başlığı al
tındaki fıkranın 1 nci bendindeki (Balo) sözcüğünün 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

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

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunrnuştur. 

Sayın Hidayet Çelebi ve arkadaşlarının önergesi
ni tekrar okutuyorum : 

«Teklifin 7 nci maddesinin (istisnalar) başlığı al
tındaki fıkranın 3 ncü bendindeki (Orduevlerinde 
ücretle gösterilen filmler) sözlerinin maddeden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz.»ı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunrnuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
«Teklifin 7 nci maddesinin (istisnalar) başlığını 

taşıyan fıkranın 2 nci bendindeki (şenlik) sözünün 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Özer Yılmaz ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge reddolunrnuştur. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 
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«Teklifin 7 nci maddesinin (istisnalar) başlığı al
tındaki bölümün 4 ncü bendindeki (Tiyatro) kelime
sinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hidayet Çelebi ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunrnuştur.. 

Bir başka önerge vardır, okutuyorum : 
«Teklifin 7 nci maddesinin (Resmin ödenmesi) 

başlığı altındaki bölümün 1 nci bendinin 2 nci fık
rasındaki (bir hafta) kelimelerinin çıkarılarak yerine 
(bir ay) kelimelerinin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Hidayet Çelebi ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunrnuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

«Teklifin 7 nci maddesinin (Resmin ödenmesi) 
başlığı altındaki bölümün 2 nci bendinin 2 nci fıkra
sındaki (% 1.0) oranının tekliften çıkarılarak yerine 
(% 70) oranının ilavesinıi arz ve teklif ederiz. 

Hidayet Çelebi ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunrnuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
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«Teklifin 7 nci maddesinin (istisnalar) başlığı al
tındaki fıkranın 2 nci bendindeki (ekonomik) kelime
sinin tekliften çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hidayet Çelebi ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum. 
«Teklifin 7 nci maddesinin son fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 
Bu resim hâsılatının '% 10'u bulunan yerlerde Da

rülaceze hissesi olarak ayrılıp belediyece söz konusu 
müesseseye ödenir. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarda Darülaceze 
yok, ise, bu pay o belediye hudutları veya mücavir 
alan içinde ikamet eden fakir ve muhtaç 18 yaşından 
küçük çocukların giyim ve yemek ihtiyaçlarında kul
lanılmak amacıyla o yerlerdeki Kızılay Şubesine ya
tırılır. 

Sümer Oral ve arkadaşları» 

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 — Onaya sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 
«7 nci madde son fıkranın aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bu resmin hâsılatının % 10'u belediye hudutları 

içerisinde bulunan Darülaceze hissesi olarak, % 10'unu 
Verem Savaş Derneğine, ı% 10'u da Korunmaya Muh
taç Çocuklar Birliğine ayrılıp belediyece söz konusu 
müesseselere ödenir. 

Kemal Doğan ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

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

I DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle önergeler üzerin
deki işlemleri bitirmiş bulunuyoruz. 

15 sayın arkadaşımızın yine bu maddenin açık oya 
sunulmasına ilişkin istemleri var. Değerli arkadaşla
rımızı arayacağım efendim. 

Sayın Hun?.. Burada. 
Sayın Çatalbaş?.. Burada. 
Sayın Köylüoğlu?.. Burada. 
Sayın Angı?.. Burada. 

I Sayın Gürdrama?.. Burada. 
Sayın Dalkıran?.. Burada. 
Sayın Çelik?.. Burada. 
Sayın Orhan Uluçay?.. Yok. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Tekabbül edi-
1 yorum. 

BAŞKAN — Sayın Topuz kabul ettiler. 
Sayın Halit Evliya?.. Burada. 
Sayın Ali İhsan Ulubahşi?.. Burada. 
Sayın Turgut Yücel?.. Burada. 
Sayın Kasım Önadım?.. Burada. 
Sayın Oğuz Aygün?.. Burada. 

I Sayın Yılmaz Ergenekon?.. Burada. 
Sayın Haznedar?.. Burada. 

Açık oylamanın, ismini okuduğum arkadaşlarımı
zın yerinden kabul, ret veya çekimser biçimde ifade 
ederek oylamaya katılması hususunu onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I Oylamaya, ilk defa açık oylama isteminde bulu
nan sayın arkadaşlarımdan başlıyorum. 

I (Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, oylamaya 276 sayın üye ka

tılmış olup 218 kabul, 58 ret oyu kullanılmıştır. 
Bu suretle madde kabul edilmiştir efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sualimiz var. 

I BAŞKAN — Bu madde ile ilgili ise bu madde 
bitti efendim. Öbür maddede konuşursunuz. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşa-

I ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«İşgal harcı : j 
Madde 28. — A) Aşağıda sayılan, yerlerin, satış I 

yapmak veya sair maksatlarla işgal edilmesi işgal I 
harcına tabidir : I 

1. Pazar kurulan yerlerin, panayırların, meydan- I 
ların, mezat yerlerinin satıcılar (Seyyar satıcılar ile I 
işportacılar dahil) tarafından işgali; I 

2. Yol, meydan, pazar gibi umuma ait yerlerden I 
bir kısmının geçici olarak herhangi bir amaçla işgali; I 

3. Belediyelerce tesis olunacak toptancı ve pera- I 
kendeci hallerinde bu maksada uygun kullanımlar I 
için ayrılan belirli yerlerin işgali; 1 

4. Motorlu kara taşıtlarının ve römorkların park I 
edilmesi için tahsis edilen ve esasları belediye mec- I 
lislerince tespit edilen düzen içinde işletilen yerlerin I 
taşıt araçları ile işgali (2 tekerlekli taşıtlar hariç.) I 

B) İşgal harcını, işgal için izin alanlar ile söz I 
konusu yerleri bizzat veya araçları vasıtasıyla işgal I 
edenler, ödemekle mükelleftirler. 

C) İşgal harcının matrahı; (1), (2) ve (3) No. lu 
bentlerde yazılı yerler için, işgal edilen yerlerin met
rekare olarak alanı, (4) No. lu bentte yazılı hallerde 
ise taşıt adedidir. I 

Harcın hesabında, metrekarenin kesirleri tam iti
bar olunur. I 

D) Harç, ilgili belediyenin yetkili memurlarınca I 
bu Kanuna ekli (4) sayılı tarifeye göre, makbuz kar- I 
şılığında tahsil olunur. I 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, AP Grubu adına, 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına da Sayın Erdal I 
söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Çatal- I 
baş, buyurunuz efendim. (Alkışlar) I 

AP GRUBU ADINA MEHMET ÇATALBAŞ 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli I 
üyeleri; I 

Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasa daha önce I 
Yüce Meclisin huzuruna 1/126 sayılı Yasa Tasarısı I 
olarak gelmiş idi. Şimdi 2 - 3 günden bu yana görü- I 
şülmekte olan bu Yasa Tasarısında maddeler ilerle- I 
dikçe, çalışmalar da son derece süratli olarak götürül- I 
mek istenmektedir. Öyle zannediyorum ki, Yasa çık- I 
tığı zaman Türk toplumunun bugün enflasyonist bir I 
baskı altında hayat endekslerindeki % 60 - 70 artmış I 
olan fiyatların ağır yükü altında, cebinden ve koy- I 
nundan, maişetinden 30 kuruş veya 100 kuruş veya I 
500 kuruş veya 1 000 lira veya 3 bin lira verginin, I 
tasarının dilimleri içinde kaynaklanmış olan bölümle- I 
rinden almakla Halk Partisi ne kazanacaktır? Yahut | 
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bu yasa bu aziz millete ve bu ülkeye ne yarar sağla
yacaktır? İşte Yüce Mecliste asıl düşünülmesi, görü
şülmesi ve ufuklarımızda değerlendirilmesi gerekli 
mesele budur. 

Şimdi bakınız yasa şu maddeleriyle neler getiri
yor? İşgal harcındaki nispetler çok ağırdır. Sayın Uy
sal ve arkadaşları tarafından verilen değişiklik öner
gesindeki bu nispetler hem ağır olduğu kadar da, ya
nında birtakım yıkıntılar ve çöküntüler getirmekte
dir. Kamu ile, kamunun yardımı ile gerçek kişilere 
yarar sağlamak gibi bir mesele getirmektedir. Kamu 
yönetiminin ferdin işleriyle uğraşması gailesini getir
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, işgaliye resmi olarak düşün
düğümüz ve nüfus esasına göre bağladığımız, ölçüler 
içinde de günde metrekare olarak işgaliyesini Türk 
Lirası ile ifade ettiğimiz bu maddede ve bu madde
de gösterilen yerlerde satış yapacak olan ve fakir hal
kın, yoksulun, hayatın ağır yükleri içinde ezilen kim
selerin günlük ihtiyaçlarına cevap veren malların alın
ması, satılması hususunda yine bu yerlerde satılan bu 
mallardan fakirler faydalanacağına göre, bu yerlere 
de ödenen işgaliye resmi, bu malların maliyetine ini
kas ettirilmek suretiyle satış fiyatları artacaktır. 

Aslında bugün zaruri ihtiyaç maddelerini almak
tan yoksun olan fakir Türk Milleti, gerçekten daha 
çok fakir hale getirilmiş olacaktır ve özellikle belirt
mek istiyoruz ki; fakir halkın günlük ihtiyaçlarını 
karşılayacak olan bu maddelerin maliyetindeki ar
tışlar da az bir oran olarak ifade edilemez. Benim 
kısa bir süre içinde yaptığım hesaplara göre, işgaliye 
resminden bu zaruri ihtiyaç maddelerine intikal eden 
fiyat artışı ı% 30 civarında görülmektedir. Demek ki, 
perakende fiyat endekslerinin % 60 olduğunu kabul 
ettiğimiz şu dönemde, perakende fiyat endekslerinde
ki artış % 90'a varmış olacaktır. 

Ayrıca, bugün Türk Ulusunun, aziz milletimizin 
karşısında bulunduğu önemli sorunlardan birisi de, 
konut ve kira sorunudur. Zaten ülkemizde kiraların 
en yüksek seviyeye gelmiş bulunduğu bu dönemde, 
bu işgaliye resminden gelen % 20 veya % 30 civa
rındaki farklar, aynı oranda kiralara da inikas ede
cektir. Bu bakımdan, bugün 3 000 lira kira veren bir 
kimse, 3 900 lira, 4 000 lira civarında bir kira ver
meye mahkûm edilmiş olacaktır. 

Anayasamızın 61 nci maddesi; resim, harç, vergi
den muafiyet, istisna nispetlerinde değişiklik hakkını 
kanunların verebileceğine amirdir. Burada dilimler 
arasındaki farkları dikkatle izlediğimiz zaman, Hükü-
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mete yetki veren hususta Anayasanın, kuvvetlerin ay
rımı prensibindeki Yüce Meclislerin yasa yapma yet
kisinin, bir yerde hükümetlere devredildiği intibaı 
doğmaktadır. Her şeyde olduğu gibi, yani kanun hük
mündeki kararnamelerin çok yakın bir gelecekte kor
karım ki, Büyük Millet Meclisinin yasama yetkisini 
kullanan Yüce Meclisten % 80'ni yahut 90'nı hükü
metlere vermiş olacağız. Bu, demokrasinin ve hürri
yetçi demokrasinin yerleşmesinde, kökleşmesinde, 
Anayasanın kuvvetler ayrımı prensibinde en büyük 
sakıncalardan birisidir. Yüce Meclisin değerli üyeleri
nin bu konuda titiz ve hassas olmasını bilhassa istir
ham etmekteyim. 

Bu asgari ve azami hudutlar arasındaki takdir 
hakkının Bakanlar Kuruluna verilmesi, Anayasanın 
bu maddesiyle tamamen çelişki teşkil etmektedir. He
le, belediyelerin otopark yapmak gibi bir mecburi va
zifeyle mükellef kılınması, son derece bugünkü ko
şullar içinde mümkün olamayacak bir konudur, ba-
şarılamayacak bir konudur. Sizin hepiniz, muhterem 
milletvekillerimiz, yurdun birçok bucağından, birçok 
köşesinden Yüce Meclise teşrif buyurdunuz; bugün 
5 000, 6 000, 8 000 küçük ünite halinde bulunan na-
hiyelerdeki belediyelerimizin durumlarını biliyorsu
nuz, buralarda otopark yapılacak yer nerede vardır? 
Bunu da nazara almak gerekmektedir. 

Ayrıca tasarıda getirilmek istenen, taşıt ve rö
morklardan alınması düşünülen ücretler de çok fahiş
tir. Römorkun, Türk çiftçisine, Türk köylüsüne ve 
tarımdaki etkinlikteki yeri hepimizce biliniyor. Bir
çok yerlerde tarımın araç, gereçleri içinde sırası olan, 
birçok yerlerde suyu getiren, birçok yerlerde nakliye
ye yardımcı olan bir faktörü ifade eden römorktan 
bu derece ağır vergi alınması, insaf ölçüleriyle bağ
daşamaz. 

.BAŞKAN — Sayın Çatal baş, bitiriniz efendim. 

MEHMET ÇATAL BAŞ (Devamla) — Tamam 
efendim, bağlıyorum. 

Hele, toplumumuzun çok çilekeş insanları olan 
ve pazarlarda işportacılık yapan kimselerden alın
mak istenen vergi, son derece ağırdır. İşportacıları he
pimiz sık sık görüyoruz; hayatın en çetin kavgasını 
veren kimselerdir onlar. Yasaların, kendilerinin üze
rindeki baskısı, her an takipte olan bu kimselerin, 
zannediyorum ki çektikleri çile, verdikleri yaşam kav
gası kadar bugün Türk toplumunda hiçbir kimse bu 
kavgayı vermiyor. Akşama kadar soğukta, karanlık
ta, zabıtanın her an geleceğinin korkusu içinde çocuk
larının ve ailesinin maişetini temin etmek zorunda 

kalan bu kimselere uygulanmak istenen vergi son de
rece ağırdır. Demek ki, halktan yana olan ve bende
niz iki yıllık bir milletvekili olarak belki on bin defa 
duyduğum, eski parlamenterlerin de burada belki yüz-
bin defa duydukları «Halktan yana olmak» esprisi, 
maalesef artık eski havasını kaybetmiştir. Gerçekler 
ortadadır; bundan sonra bunu söylememek lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş... 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Yani si
zin halktan yana olma felsefeniz, maalesef artık ta
rihin derinliklerinde, fasikülü kapanmış ve siyah bir 
şeyin içine dürülmek suretiyle ya mahzene, ya arşive 
veya bir dehlize atılmıştır. Bunu bugünden haber ve
riyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, süreniz 2, 3 daki
ka geçiyor neredeyse efendim. Rica ediyorum. Her 
konuşmacı 3 dakika geçirirse, böylesine bir yasayı bi
tirmek de mümkün olmaz, içtüzüğün hükmünün de 
manası kalmaz. (CHP sıralarından gürültüler, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bağlıyorum. Sayın Başkanım, sataşma oluyor 
bu... (CHP sıralarından «Bravo Çatalbaş» sesleri) 

Bir defa daha... 
BAŞKAN — Zaten her konuşmacıda 3, 4 dakika 

geçti efendim. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bağlıyo

rum, izin verin. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kanım, zaten bağladı ya. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Muhterem 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarıma 
canı gönülden sesleniyorum, diyorum ki; getirilmek 
istenen bu kanun, bilimsel olarak incelenmemiştir. 

Tekrar ediyorum : Türk Milletinin bugünkü bu
lunduğu ağır şartlar içinde, hayat kavgası verdiği bu 
dönemde yükünü en az % 20, % 30 oranında daha 
da artıracaktır. Bu, bir yerde Cumhuriyet Halk Par
tisinin kendi mezarını kendisinin eşmesi anlamına 
gelir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım ve teşekkür ederim. 
(AP ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Erdal, 

buyurunuz efendim. 
MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz

gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişik

lik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinin çerçeve 8 nci 
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maddesi üzerinde Milli Selâmet Partibi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Grubum ve şah
sım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekileri; işgal harcı, tabloda görüldüğü 
gibi teklif edilen işgal harcı çok yüksek tutulmuştur.Bu-
gün, pazara giden kimseler pazardaki satılanlardan çok 
şikâyetçidir, pahalıdır diye şikâyet ediyorlar. Bu işgal 
harcı kanunlaştıktan sonra, pazardan alacağımız her 
gıda maddesi de bu işgal harcı kadar pahalanacaktır, 
Zannetmeyelim ki bu işgal harcı fakirden sıkmıyor. 
Yine fileyi eline alıp pazara çıkan fakir - fukaranın 
sırtından çıkan bir harçtır. Bu bakımdan işgal harcı
nın fazla olduğunu, bilhassa pazar yerlerinde falan 
çok fazla olduğunu iddia ediyoruz. Bunlar üzerinde 
durulması gerekiyordu. 

Bir de köyden şehire gelen, bir vasıta ile, gerek 
traktörle veya dolmuşla gelen şahıstan da fazla para 
alınıyor. Köyden gelen dolmuşlardan işgaliye harcı 
alınacak. Zaten dolmuşa binenler dolmuş parasını zor 
veriyor, bir de işgaliye için para verilecek. Eğer bir 
kazadan bir kazaya geliyorsa, daha önce de kabul 
ettiğimiz gibi, bir de başka vergi vermek suretiyle 
yine fakirin sırtına bu vergiler yüklenmiş oluyor. Da
ha çok pahalılık oluyor, daha çok fakir ediliyor. 

Şunu da tekrarlamaktan geri kalamıyoruz. Cumhu
riyet Halk Partisi zaten fakiri ezen bir parti olduğu 
için size göre normaldir; ama biz sizin milleti ezdiği
nizi burada söylemek vazifemizi yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 50 000 nüfusa kadar olan 
yerlerde metrekare başına 2 ila 15 lira alıyorsunuz. 
Bunu 2 lira değil de 15 lira aldığınız zaman, 5 met
rekarelik bir yerden 75 lira alacaksınız bir günde, 
2 günde 150 lira alacaksınız. Bu nihayet bir traktö
rün kapladığı sahadır. Şimdi bir şahıs gelip de şeh
rin herhangi bir yerine traktörünü çeker, akrabasın
da 2 gün kalırsa 150, 4 gün kalırsa 300 lira beledi
yeye vermesi lazım. Vermezse, belediye haczeder, 
adamcağız da yürüyerek köye gider. Yani bir yerde, 
daha önce söylediğimiz gibi, köydeki bir şahsırTtrak-
törünü dahi devletleştirmek için böyle çok yüksek 
harçlar getiriyorsunuz. Bunlar doğru değildir. Bilhas
sa küçük belediyelerde bunu düşünmek lazım. 

2 000 nüfusu olan köyler belediye kabul edili
yor ve belediye reisi seçiliyor. 2 000 nüfuslu bir köye, 
belediyeye, köylerden pazar için gelen şahıslardan 
bu şekilde işgaliye vergisi alırsanız, o belediyelik kö
ye pazar da gelmez, köydeki vatandaş da gelmez. O 
zaman belediyelikten çıkar, nüfusu düşer, orası da 
köy olur. Yani köyü kent yapacağız derken sayın 
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Cumhuriyet Halk Partisi, kenti köy yapmaya çalışı
yor, bu işgaliye vergisini koymakla. Bunun üzerinde 
çok ciddi düşünmek lazım. Yani bugüne kadar şe
hir olmuş yerleri bundan sonra köy yapmaya çalı
şıyoruz. Çünkü işgaliyeyi veremeyen şahıs şehire ge
lemeyecek; yürüyerek gelmesi mümkün değildir, va
sıtayla gelecek, onun işgaliyesini veremeyecek köyde 
kalacak. 

O halde bunu, Cumhuriyet Halk Partisinin köy -
kent meselesini kent - köy diye düşünmek, bu ver
gi kanunları muvacehesinde daha uygun olacaktır. 

Büyük şehirler için bu düşünülse idi daha doğru 
olurdu. Bilhassa 10-15 bin nüfusa kadar kaza ve şe
hirlerde bu işgaliye vergisinin üzerinde durmakta fay
da vardı; büyük şehirlerde bir yerde mecburiyet 
vardı, gelecektir. İşgal edilen yerin mutlaka ücre
tini vermesi lazım; ama küçük olan köy belediye
lerinde zaten her tarafı boş arazidir, küçük kazalar
da her taraf boştur. Zaten belediye oraya bir hiz
met götürmemiştir, meydanlardır, oraya römorkunu 
çeker ve alışverişini yapar, biner gider. Şimdi o mey-
danlardaki vasıtadan işgaliye alırsanız şehire değil, 
köye dahi hiç kimse gitmez. 

Bu bakımdan, bu hazırlanan kanun teklifi ha
talı hazırlanmıştır; yani, belediye olan her tarafta 
tatbik edilecek demesi, yanlıştır. Bunun düzeltilme
sini inşallah Hükümet ile Komisyon yaparsa isabet
li hareket etmiş olur. Yani, vatandaşa şehire gel
me diyemeyiz, herkes hürdür; demokrasi ile idare 
edilen bir milletiz, herkes şehire gelir. Ama böyle, 
işgal vergisiydi, reklam vergisiydi, bilmem şu vergi-
siydi diye bunlardan para istersek, kibarca, köyde
ki vatandaşı şehirden çıkarmış oluruz. 

Bunun için, eğer Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet uygun görürse 10 veya 15 bin nüfuslu bele
diyelik olan yerlerin bu tarifesinin değiştirilmesini 
teklif ediyorum. «En az iki lira, en az 15 lira» deni
liyor. Bir lira olabilir, iki lira olabilir. Ama bu
nun dışında büyük şehirler için diğerleri belki nor
maldir. Çünkü biz köyü geliştirerek şehir yapaca
ğız, büyük şehirler zaten büyümüştür, o küçülmez; 
maksat, küçük köyü şehir yapmamız lazım. Bu da 
geliş gidiş daha az masrafla yaparsak, yolu daha 
güzel olursa, hizmetleri daha güzel giderse, bu köy şe
hir olmuş olur. Büyük şehirlerin, masrafları fazla ol
duğu gibi, gelirleri de fazladır; ama küçük olan şe
hirlerin geliri de azdır, masrafı da azdır. Bunu dev
let kendi bütçesinden, maliyeden karşılayabilir ve
ya daha büyük belediyelere daha büyük vergi gel-
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diği için oradan küçük belediyelere taksim edilir, 
maksat o küçük belediyeler halkı getirmek ve oraya 
iskânı sağlamak, orayı hareketli bir hale getirmektir. 

Bu bakımdan, bendenizin burada teklifi 10 bin 
nüfusa kadar olan yerde bilhassa pazar yeri işgaliye-
lerinde ve diğer vasıta işgal yerlerinde bir indirim ya
pılması, hatta kaldırılmasını daha faydalı görüyo
rum. 

Madde üzerinde belki çok şey söylüyebiliriz. 
Ama, bizim muhalefet olarak söylememizden ileri 
geçmediği için fazla vaktinizi almayacağım, inşallah 
isabetli bir karar alır Yüce Meclis ve hayırlı olur. 

-Yüce Meclise şahsım ve Grubum adına saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
MHP Grubu adına Sayın Kabadayı, buyurunuz 

efendim. 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Vazgeç 

bu geç saatte Kabadayı. 
MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — O benim bileceğim bir iştir beyefendi. 
Burası kışla değil. Kimse kimseyi zorla, nöbetçiyle 
tutmuyor. Arzu eden kalır, arzu etmeyen kalmaz 
beyler. Vazife gördüğümüzün ciddiyetine ve şuuru
na erelim, lütfen. Siz davanıza ne kadar âşıksınız, biz 
sizden geri değil çok daha ötedeyiz. Yatak görme
den uykuyu, sofra görmeden açlığı hatırlamayaca
ğımızı biliniz, yolumuzda-ki azim irade inancı bu ka
dar kuvvetlidir, evet. 

Huzurlarınızda bulunan kanun teklifinin 8 nci 
maddesindeki Milliyetçi Hareket Partisinin görüş ve 
mütalaalarını arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyorum. 

Halkçı olanlarınız bilir, ama halkçılığı laf olarak 
dilinde söyleyenleriniz bilmez. Yaz yağmuru daima 
tepelere, zirvelere yağar, sonra ovaya, eteklere iner. 
Sizin getirdiğiniz bu kanun teklifi - bu madde da
hil - bir vergi yağmurudur. Fakat öbür yağmurun 
tersine tepelere, zirvelere, yani zenginlere değil, ta
bandaki fakir fukaraya, orta tabakaya yağan, dert ıs
tırabı, derdi fakir fukaranın sırtına binen bir vergi 
yağmurudur. Bunun günahını, vebalini dünyada yü
zünüz gülmeyerek Uhra'da da rahmet bulmayarak 
çekeceğinize ben mutlaka inanıyorum. 

EŞREF CENGÎZ (Diyarbakır) — Sen ahrete 
karışma. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — O benim ka
naatim. 

El insafı fiddin, insaf dinin yarısı. Benden ev
vel konuşan arkadaşım çok güzel izah etti. Ben bir 

köylü, kasaba çocuğuyum. (CHP sıralarından «Evet, 
belli» sesleri.) Doğru... 

Hem şehir hizmetlerini köye götüreceğiz, köy -
kent kuracağız diyorsunuz; inadına kasaba olmuş, 
şehirleşmeye yol almış, büyüyen yerleri de küçült
meye, köy yapmaya doğru adım atıyorsunuz. 

Ben, Beyşehir'in Doğanbey nahiyesindenim, Bey-
şehirin 17 kasabası vardır ve her birisinde pazar 
kurulur. Bu köylülerin pek çoğu parayı sizler gi
bi aydan aya görmez; mahsulden mahsulat, üzüm 
bozar görür, elmasını kaldırır görür, kavununu kar
puzunu kaldırır görür, buğdayını satar da parayı 
öyle görür. 

Yani onun maaşı yılda 12 ay değil, yılda bir 
kezdir. Arasıra kilerine koyduğu, çoluk çocuğunun 
nafakasından artırdığını küçücük torbasına koyar, 
pazara getirir satar veyahut da bunu meslek edin-
rnişse bir tezgâh kurar. 

2 000 nüfuslu Selki kasabası, 2 000 nüfuslu Bal-
ganda kasabasından en çok - 50 binin altındadır -
4 metrekare yer işgal etse 60 lira vergi verecek, sa
mimiyetle söylüyorum, o adam 60 lirayı kazanmaz 
ki. (CHP sıralarından «Kazanır» sesleri.) 

Yarın, «kazanıyor mu, kazanmıyor mu» ben bu
rada konuştuğum gibi hesabını soracağım, bu ka
nunu çıkaran Halk Partililere sorun diyeceğim ama, 
sizi de düşünüyorum, insaflıyım çünkü. Siz ne cevap 
vereceksiniz bilmiyorum. Burada zabıtlara geçsin di
ye söylüyorum. (CHP sıralarından «Zabıtlara geçi
yor» sesleri.) Evet. 

Büyük şehirlere geliyoruz, 500 binden yukarı 
şehir, Ankara şehri, îzmir şehri, 4 metreden 5 met
reden aşağı pazar yerinde bir tabla göremezsiniz, 
bundan büyüktür, aşağı değildir, yayılacaktır adam. 
Bunlara «Yayıncı» derler pazarcılar. 5 metreden 
aşağı değildir. 75'er liradan verirse 5 mislini vere
cek ki 375 - 400 lira eder, zaten bu adamın ka
zandığı 400-500 liradır beyler, hazineyi kazanmaz 
bu. Küçük esnafın da altında olan insandır. Şim
diye kadar belki vergi vermiyordu, kabul- ediyorum. 
Ben, vergi versin diyorum, vermesin demiyorum ama, 
insaf ölçüsü ile ölçelim diyorum; ifrat ve tefrit ara
sını bulalım diyorum. 

Bu duygu ile Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
biz, 4 sayılı tarifenin «tşgal harcı» tablosundaki «en 
çok» hanesinin çıkarılmasını, «en az» hanesinin tat
bikini istiyoruz. 

Vatandaşın iştira gücünü, kazanma gücünü artı
rın, artırdıkça alın, Artırmadan alırsanız çökertirsi-
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niz, kesersiniz, kurutursunuz, fakrü zarurete, yoklu
ğa sevkedersiniz. 

İşte biz,, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu is
tikamette bir önerge verdik, inşallah tasvip görür. 

Gazetelerde okumuşsunuzdur; son ayakkabı ve 
elbiselere misli misli gelen zamlarla artık orta ta
baka, vaktiyle fakir fukaraya verdiğini şimdi yama
yıp giymeye başladı. Horasan dervişleri gibi yama
lı gezmeye başladı, nerede ise bir iplik çekseniz 40 
tane yama düşecek kadar yoksulluğa götürmeye az
metmiş görürıüyorsunuz. Bir ayakkabının pençesini 
300 liraya çıkardınız, («350» sesleri) birisi de «350» 
dedi. 

Bu nedenlerle, İzmir'de oturari bir insan olarak 
söylüyorumki; büyük vitrinli giyim eşyası satan ma
ğazalar sinek avlıyor sayeyi sayibanınızda; bit paza
rına nur yağdırmaya başladınız, bit pazarının İzmir'
de rağbeti arttı; zenginler dahi giyimini, ayakkabı
sını İzmir'de bit pazarından sağlar hale geldi. İzmir
liler burada, sorun onlara... 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Sosyal 
adalet. 

""İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu neden
le, şimdiye kadar küçük sanatkâr, esnaf, memur, iş
çi haftalık meyvesini, sebzesini pazar kovalayarak 
alıyordu. İşte siz bunu bu ölçülerden çıkarırsanız; 
zaten kimse manava gitmiyor, ben de gitmiyorum, pa
zar kovalıyorum; bu kanun çıkarsa vatandaş paza
ra gidecek, mecburdur gidecek ama, fileler zaten ya
rıya düştü. Bu kanun da çıkınca, bu zammın farkı
nı da sattığı meyve sebzenin üzerine koyacak, file
nin 1/3'i kalacak, ama sizin hatır, itibar, rey ola
rak ne gücünüz kalacak bilmiyorum. Onu yarınlar 
gösterecek, yarınlar gösterecek. 

Hiç esef etmeyin; pehlivanın güçlüsü minderden, 
tale/benin çalışkanı imtihandan, partilerin kendine gü
veneni de seçimden kaçmaz. Biz size diyoruz ki, 
hodri meydan seçime; seçime gidersek vatandaş im
tihanı yapacak, herkesin notunu verecektir. Milletin 
kantar belinde, tartıyor kimin ne olduğunu, çabala
mayın. Korkunun ecele faydası yok, bu imtihanı 
göreceksiniz, seçim imtihanını göreceksiniz ve sizi iş
te o zaman göreceğim. Yine Kabadayı böyle gezecek, 
ama sizler mahzun melül melül gezeceksiniz. O 
günleri inşallah göreceğiz, Ulu Tanrıdan temennim 
bu. 

Bu maddeyi izah ettikten sonra, mevcut kanunun 
4 ncü bendinde iki tekerlekli taşıtları hariç kılıyor
sunuz. Buna benim aklım ermedi. İki tekerlekli de-
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yince benim Konya'nın dağ köylerinden birisi gacır 
gucur eden tekerli, yanlarına kanatları yatmış kağ
nıyı getirir çekerse ne yapacaksınız bakalım? Kağnı
yı getirdim çektim, ne yapacaksınız, ne alacaksınız 
ondan? Almayacak mısınız? 

EŞREF CENGİZ (Diyarbakır) — Almayacağız. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Haa, peki 

almayın öyleyse. Mesele yok öyleyse, yok. Almaya-
saksınız kimse gelip geçmesin; bu kanun, vergi ka
nunu değil, azap kanunu diyorsunuz, koyun. 

Evet, son defa gazetelerden okuduğum, getirdi
ğiniz refah devletinden, huzur devletinden milli var
lıktan tabana indirdiğiniz servet ve imkânlardan dola
yı son bir sene içerisinde 833 kişi, vatandaş rah
meti rahmana kavuştu, geçim zorluğundan, geçim kıt
lığından. (CHP sıralarından «Nerede okudun?» ses
leri.) 

Evvelki günkü Tercüman'ı açar okursunuz; «Ki
misi ilaç kıtlığından, kimisi geçim kıtlığından» diyor. 
İşte bu kanunlar, bu yağmurlar böyle çıktıkça, Azra
il'in zahmetini alıyorsunuz, ona yardımcı oluyorsu
nuz. Ben vazifemi yapıyorum, söylüyorum; fikrimi 
satıcıyım, zorla size kabul ettirici değilim. Ne ka
dar bağırırsanız bağırın, hatta istediğiniz kadar de
ğil, arzu ettiğiniz gibi, dilediğiniz gibi söyletebilirsi
niz, ama arzu ettiğiniz gibi düşündüremezsiniz. Be
nim görgüm bu, müşahadem bu, görüşüm bu. 

Evet öyle; iktidar oldunuz, ama bir türlü iktida
ra alışamadınız. Dinlemiyorsunuz, dinlemeye taham
mülünüz yok. İktidar olmak demek, müsamahalı, sa
bırlı, dinlemesini öğrenmek demek. İnşallah alışır, 
dinlersiniz. Bir daha zaten iktidar yüzü de görmeye
ceksiniz ya; boynu büyük Medine fukarası gibi hep 
muhalefette kalacaksınız. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Kişisel olarak... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sual soracağız 

efendim. 
BAŞKAN — Acele etmeye gerek yok efendim. 
Kişisel olarak Sayın Ersoy'un söz istemi var; 

Sayın Ersoy? Yok. 
Sayın Aksakal?... Burada. Buyurunuz efendim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; (CHP sıraların
dan «Uyuyanları saydın mı» sesleri) ona atıf yap
mayacağım da, demin saydım 17 kişi idi. Bunu söy
lettiniz bana. Demin gezdim saydım 17 kişi. Şimdi 
ona değinmiyorum, espride İsrar edilirse bir çıkma-
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za varılır, buna girmek istemiyorum. Arkadaşlar hak
lıdır, davaları uğrunda yorulurlar, yorulan dinlenir, 
dinlenirken uyuyabilir. 

Şimdi görüşülmekte olan tasarının, bu 8 nci mad
desiyle ilgili önem verdiğim bir şey söylemek isti
yorum. 2 unsur ortaya çıktı bu maddeyle: 

1. Otoparklar, belediyenin tahsis ettiği yerler. 
Kanunu okuyan zannediyor ki, o «tahsis edilen 

yerler hariç» deyince, yani halin önündeki boşluğa 
arabayı çektiğiniz zaman muafiyet sahiline çıkıyor
sunuz, kurtuluyorsunuz. Ya da bir otopark tahsis et
miştir belediye, 28 nci maddenin 4 ncü bendi diyor, 
«orası hariç» deyince, masum vatandaş, «Eğer beledi
ye öbür taraftan benden harç alırsa (hani Bayburtluy
la fspir'linin konuşması gibi, Allah'ın ülkesinden çı
karım), giderim diyor otoparka, orası hariç, orası 
bedava.» Yağma yok, orası bedava değil. 

Orada ücret ödersin, harç ödemezsin. Ücret ne 
kadar? Havaalanının parkı, Allah'ın Esenboğa ova
sında 25 kâğıt, günlük. Yani öyle ucuz bir yer yok. 

Gelmek istediğim şudur: Yuvarlak bir hesap 1 800 
belediye var, 67 tane il var. Türkiye nüfusunun 1/10'u 
istanbul'da yaşıyor 4,5 milyon insan, Ankara'da 2,5 
milyon insan, sokakları sayınız şöyle yuvarlak he
sap 100 binden fazla sokak bulursunuz Türkiye'de 
100 binden fazla sokak Hoca Nasrettin hesabı, sayı 
mı sayamıyorsunuz, dayak mı yemedik belli değil. 

Bakın şimdi, şu masum maddeye bakın : 100 bin 
sokağa 100 bin memur tayin edeceksiniz, işgaliye res
mi tahsili için. Beyler okuyun maddeyi, açık. (CHP 
sıralarından gürültüler.) Aksini kimse söyleyemez. 

Bir önerge verdim, samimi bir önerge verdim, 100 
bin sokağa 100 bin memur tayin edeceksiniz, elinde 
makbuz; Aksakal arabasını çekti, saatini tespit et, ne 
zaman kalkacak... 2 saat durursanız 12 saatlik ücret 
ödeyeceksiniz. (CHP sıralarından «öyle değil» sesle
ri.) 

Kanun maddesi beyler... 
ZEKÎ EROĞLU (istanbul) — Sat arabayı, Mer-

cedes'i sat o zaman. 
İBRAHÎM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 

Sen alsan arabayı, sen de aynısını yapacaksın. Çare 
yok. 

Bir kere, hesapsız işgaliye resmi alalım derken, 
belediye odur ki otopark yapar; alır içeriye ücret alır. 
Siz otopark yapamıyorsunuz da bütün sokakları oto
park kabul edeceksiniz ve oralara girenler de harç 
ödeyecekler. Bu fevkalade ilkel sayılabilecek bir dü
zenleme olur. 
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Nasıl düzenleyelim?. 
Önergem var. Önergemde diyorum ki; arabanız 

mı var kardeşim, dolar mı yakıyorsunuz, bu ülkeye 
bir külfet mi yüklüyorsunuz, motorlu araçlarla il
gili en ağır teklifi veren arkadaşınız benim, ama 7 
silsilemde rahmet okunmayan yer de kalmadı bundan 
dolayı. Aldım teklifimi geriye, çünkü dayanamadım. 
Sizin teklif gelince, ben aldım teklifimi geriye. 

Otomobiliniz mi var, dolar mı yakıyorsunuz, baş
ka vatandaş yakamıyor, dolar yakıyoruz arkadaşla
rım, benzin mi yakıyorsunuz dolar yakıyorsunuz, baş
ka vatandaşa kıyasla. O halde bir mükellefiyete kat
lanacaksınız. 100 bin yeni insanı devreye sokar, o 
100 bin yeni adamın maaşını da işgaliye resminden 
tahsil edemez duruma düşerseniz, belediyelere gelir 
sağlıyorum diyemezsiniz. 

Belediyelere gelir mi sağlamak istiyorsunuz, ara
banızın kayıtlı olduğu trafik şubesinin bulunduğu be
lediye veznesine, daha mütevazi bir ücret; şimdi 
günlük 10 lira mı diyorsunuz, günlük 5 lira, yani 
şu tarifede gösterilenlerin yarısını yıllık olarak gi
der ödersiniz. O 100 bin kişiyi de istihdam etmez
siniz dünya alem önünde. Böyle bir kanun dünya
da zannetmiyorumki olsun, yani mantıken zannet
miyorum, yoktur. Şu büyük laftır: «Efendim, dün
yada böyle bir şey yok.» Dünyayı adım adım gezip 
görmek lazım var mı yok mu? Ama mantık 
icabı; her sokakta belediye zabıta memuru kılığında, 
elinde kalem ve bir de fiş, yağmurlu havalarda bir 
pardesü, trançkot filan gezecek araba kovalayacak, 
böyle bir memur dünyada yoktur. Bu madde böyle me
murlar getiriyor. Şu otoparklarda gördüğünüz kâhya
lar var ya; kâhyaları belki de zorba haline dönüş
türmek suretiyle sathı vatanı boyayacak bu madde. 

Bu madde üzerine iktidar grubu eğilsin isterim. 
Öyle bir koz vereceksiniz - ki elimize, her gittiğimiz 
yerde bununla ilgili size bir şey söyleme imkânımız 
olacak. Her girdiğimiz sokakta sizi anmak zorunda 
kalacağız. Öyle bir şey yapınız ki, o sokaklarda sizi 
kötü anmayalım, vatandaş kötü anmasın. Kanun şim
di görüşülüyor. Uyarıyorum... 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 

Bitirdim Sayın Başkan. 
Uyarıyoruz düzeltin. Sonra günah bizden gider. 
Saygılarla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Sayın Dalkıran, buyurun efendim. 
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MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın I 
Başkan, çok muhterem milletvekilleri; gecenin bu I 
saatinde çok fazla konuşmayı düşünmüyorum. I 

Mevcut 28 nci madde yerine teklif edilen bu ta- I 
tasarıda Yer İşgahye Resmi konusu var. Şimdi ciba- I 
yet, yani tahsil, masrafı en fazla olan bir iştir. Pazar I 
yerlerinde, 4 biü metrekarelik bir pazar yerinde öğ- 1 
leye kadar 3 memur arkadaşı çalıştırmak mecburiyeti 
vardır. Hele ölçü yapıp da; hani sabit olan yerler I 
vardır, haftalık yatırırlar, 15 günlük yatırırlar pazar I 
yerlerinin işgaliyesini, bunun dışındaki yerlerde bu I 
işin arkasına tazı koysanız yetiştiremezsiniz. Mad- I 
denin bir fıkrasında «seyyar satıcılardan da» diyor. I 
Şimdi, simitçilerin arkası sıra (gayri sıhhi, yani kapa- I 
lı yerde satmadıkları için) zabıta memurlarını salıve
ririz, Yakalar, simidini alır. Görürüz, görmüşsü- I 
nüzdür. Bunların arkasına yeniler salacaksınız. Yan- I 
lışhklar vardır. 'Tekniğin şeklinde yanlışlıklar, tat- I 
bikaitta büyük zorluklar çıkacaktır. Sayın Aksakal'ın I 
ifade ettiği gibi, tahsil ettiğiniz miktar masrafı karşı- I 
lamaz. Arkadaşlarım, ben samimiyetimle söylüyorum, 
yapmış bir adam olarak söylüyorum, suiistimallere I 
vesile olursunuz, hırsız yetiştirirsiniz. Hangi sokağını 
kontrol edeceksiniz? Nasıl kontrol edeceksiniz? I 

İkinci bir konu: 1580 sayılı Belediye Kanununun I 
15 nci maddesi belediyenin mecbur kaldığı vazifeleri I 
yazmıştır. Bu 15 nci maddenin 10 ncu fıkrasında, I 
tek bir bu hususa yakın bir hüküm vardır. O da I 
seyri safanın rahat olabilmesi, geçenlerin, gidenlerin I 
rahat gidebilmesriçin mani olan şeyleri ortadan kal- I 
dırmaiktadır. Otopark yapılır, istanbul Belediyesi Kara- I 
köy'de bir otoparK yaptı. Bakınız ne getiriyor ne gö- I 
türüyor. Lütfen sorunuz, İstanbul Belediye Başkanı I 
sizden Ne getirip ne götürdüğünü sorunuz. Kaç kişi 
ile çalıştırıyorlar? Rantabilitesi var mı? Ticaretin I 
kaidesi vardır. Siz otopark da yapmıyorsunuz. Ne ya- I 
pacaksınız? Sokakları işgal edeceksiniz. Edemezsiniz I 
arkadaşlar. Ammeye tahsis edilmiş olan şeyler o ga- I 
yenin dışında (İstimlak Kanununun hükümlerinde de 
vardır) kullandırdığımız zaman, yanındakiler tazminat I 
davası açacaklardır. Ankara'da görüyorum, dört tane I 
betonla yolu kapatmış otopark haline getirmişler. Siz I 
de bunu yapacaksımz. İmar Kanununa hükümler getir
tiriniz arkadaşlarım, «Kat adedine göre (Türkiye'deki I 
normlar ne ise) herkes binasının altına otopark yap
mak mecburiyetindedir» deyiniz. (CHP sıralarından I 
«Var, var» sesleri) Yaptıramıyorsunuz ama. Gari- I 
bandan almaya uğraşıyorsunuz. Hep öyle oluyor, vur 
abalıya oluyor. Biz de yaptık o işi, yaptıramadık. | 

Doğru... Niye? Söylemek istemiyorum burada; biri
mizin yaptığını birimiz bozduğu için. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, bu kanunun tekni
ğinde de daha evvel Anayasa Mahkemesi tarafından 
bazı noktalarda Belediye Kanununun Gelirler Kanu
nuna iptaller vardı. 

Şimdi aranılan 6 husus var, okuyunuz lütfen, 
1965'den beri başlayan hangi noktalardır diye, bunlar 
şu idi efendim: Mükellef, matrah, miktar, muafiyet, 
tahsil şekli, zaman aşımı. Bu kanun teklifinde bu 
maddelerden 2 tanesi noksandır. Yazdınız birisine 
falan yeri işgal ettik diye. Kaçtı gitti, 1 lira tuttu 5 
lira tuttu. Belediye meclisi size karar vermedi, bo
yuna, ertesi sene tahsile alılacak diye muamele de
vam edecektir. İcrayı kesemezsiniz; affını getirmek 
düşüncesi içerisinde olursanız, Meclisten muhalefet 
edenler affettirmezler, zaman aşımı yoktur, muafiyet 
de yoktur. Sayın Başbakanın kapısının önündeki ara
balardan Ankara Belediye Başkanı muhalif olursa 
para alır, ağzınızı da açamazsınız, veremezsiniz sizi 
icraya verir. Nerede muafiyetiniz? Kanun tedvin' edi
yorsunuz. Size umumi hatlarıyla söylediğim, «bu ka
nun hazır bir elbise oldu» diye söylediğim zaman 
Sayın Yılmaz Alpaslan da bugün bazılarına göre... 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran süreniz bitti efendim. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 

Bitti efendim; bizim süremiz hep bitiyor, milletin 
süresi bitmesin. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

Size cevap vereceğim beyefendi. Ben bu meseleyi 
en iyi bilenlerdenim, senden çok iyi biliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla — 

Türk Ceza Kanununun 533, 537, 539, 557, 559 mad
deleri hükümleri dahi var bunun içerisinde, getirdiği
nizde. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Soru sorma isteminde bulunan sayın arkadaşla

rımın isimlerini alayım: Sayın İlgün, Sayın Hun, Sa
yın, Gürdrama, Sayın Sarıoğlu, Sayın Ekinci, Sayın 
Yılmaz, Sayın Topuz, Sayın Taranoğlu, Sayın Elverdi, 
Sayın Turan, Sayın Rona, Sayın Angı, Sayın Bayrak
tar, 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
ben yazılı göndermiştim. 

BAŞKAN — Aldım efendim sizinkini Sayın Yü
cel. 
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Sayın Çakmakçı, Sayın Okur, Sayın Gül, Sayın 
Doğan. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Efendim, Sayın. Maliye Bakan; Ziya Müezzinoğlu, 

Sayın Turgut Yüoel arkadaşımızın bir sorusu var, 
okuyorum: «8 nci maddenin 3 bendinde belediye
lere tahsis olunun toptancı halde işgal harcı alınacağı 
bildirilmektedir. Toptancı hale mal getiren küçük 
üretici köylüler toptancılara satana kadar belli bir 
müddet halde beklemek zorunda. Bu bekleme müd
detinde yukarıdaki yazılı 'küçük üretici ve köylüden 
işgal harcı ve araba içinde ayrıca araç işgal harcı 
alınacak mıdır?» diyor Sayın Turgut Yücel arkada
şımız. Cevap verecek misiniz?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, bu şe
kilde üreticilerin çok kısa bir zaman içini orada bu
lunmalarından doğan durum işgal harcına konu de
ğildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İlgün buyurunuz. 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, gö

rüşmekte olduğumuz maddenin 2 nci fıkrasında 
«Yol, meydan, pazar gibi umuma ait yerlerden bir 
kısmının geçici olarak herhangi bir amaçla işgali» 
deniyor. 

Şimdi, yol ve meydan üzerindeki dükkân ve mağa
zaların önlerine açılan ve sahibinin o dükkâna ait 
olan o çıkıntılardan da işgaliye alınacak mıdır? 

Tretuvar üzerine konulan ve yine mağaza ve dük
kân sahiplerine ait olan şeyler vardır - maddede açık
lık yoktur - yalnız yol üzerine ve meydan diyor, tretu-
varlar buna dahil midir? 

Bir de anacadde ve sokaklarda yapılan inşaatlar, 
o cadde ve sokağı muayyen bir zaman işgal etmekte
dir. Yolu kapatmaktadır. Bundan da işgaliye alına
cak mıdır? 

Devamlı seyir halinde olan satıcılar, simitçi ve
ya gaz doldurucuları gibi ve aym zamanda Migros 
ve Tansa'nın seyyar satış mağazalarından bu işgaliye 
harcı alınacak mıdır? 

Bulvar, cadde ve sokaklarda halen hepimizin öde
diği otopark parası vardır. Buralarda resmi ve gayri 
resmi birtakım kâhyalar vardır. Bu kanun çıktıktan 
sonra, uzun zamandan beri görev yapan kâhyalar be
lediye kadrolarına alınacaklar mıdır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Huni, buyurunuz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, Sa
karya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal tarafından 
teklif edilmiş bulunan Belediye Gelirler Kanununun 
8 nci maddesinin 4 ncü fıkrasınün, televizyondaki 
«tekerleklerden»... (CHP sıralarından gürültüler)... 
4 ncü fıkrasında «Motorlu kara taşıtlarının ve rö
morkların park edilmesi için tahsis edilen ve esasları 
belediye meclislerince tespit edilen düzen içinde işle
tilen yerlerin taşıt araçları ile işgali (2 tekerlekli ta
şıtlar hariç).» denilmektedir. Şimdi bu «tekerlekler» 
tabirinden bir şey anlayamıyorum. (CHP sıraların
dan gülüşmeler) Şimdi, hava ile şişirilmiş tekerlekler 
mi, dolgu tekerlekli taşıt vasıtaları mı? 

2. Bunu anlayamadığım için bu sualimi de soru
yorum: 

4 ncü fıkrada 2 tekerlekli römork tabiri var. Yal
nız römorklardan 2 tekerlekli vasıtalar hariç diyor, 
parantez içinde. Çok yerde 2 tekerlekli römork var. 
Acaba 2 tekerlekli römorklar da bu istisnanın içinde 
mi, yoksa dışında mı kalıyor, anlayamadım. 

3. Sepetli motosikletler vardır. Bu motosikletlere 
bir sepet ilave edildiği zaman üçlü tekerlekli vasıtası 
olarak kullanılıyor. Şimdi motosikleti kullanan kişi, 
belediyenin otopark veyahut işgal resmi tahakkuk et
tirilen yeriıîde, sepetini motosikletinden ayırarak 
koyarsa, (sepet tek tekerlekli, motor da iki tekerlekli 
olacağı içirt) nasıl vergisi alınacaktır? (CHP sırala
rından gülüşmeler) 

Sayın Başkan, ben zatıâlinize muhatabım. Tabii 
ilgililere sualimi soruyorum ve ilgililerin cevap vere
ceği inancı içerisindeyim. 

Bu resmin nasıl tahakkuk ettirileceği vuzuha er
memiştir. 

4. Çocuk bisikletleri vardır 3 tekerlekli Acaba ço
cuk bisikletleri de bir işgal vergisine tabi olacak mı
dır? (CHP sıralarundan «oyuncaklar da var» sesleri) 

Yine, 2 'tekerlekli bisikletlere binımesini bilmeyen 
çocuklar, yanlara tekerlekler takviye etmek suretiyle 
3 veya 4 tekerlekli hale gelmektedir. Acaba bunlar
dan işgal resmi neye göre alınacaktır? 

BAŞKAN — Efendim, ben size şu andan itibaren 
daha soru sordutmuyorum, Sayın Hun. 

GÜNGÖR H U N (Sakarya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim, 

teşekkür ederim. 
GÖNGÜR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, ni

ye sordurmuyorsunuz, «İki tekerlekliler hariç» di
yor. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
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GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, bir 
sualim daha var. 

BAŞKAN — Sayın Gür drama, buyurun efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sual sorma hak

kım var mı yok mu? 
BAŞKAN — Tamam, 'kestim efendim, teşekkür 

ederim. Soru sorma hakkınız var, tamam, kullandınız 
bana göre, daha sordurmuyorum efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ne yaptım, niye 
sormuyor muşum? 

Sayın Başka», kağnı arabaları var, iki tekerlekli
dir. Bunlar işgal resmline tabi m'idir? 

BAŞKAN — Soruldu o; soruldu o Sayın Hun, 
soruldu, tamam efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Kasabaların bele
diyeleri vardır... 

BAŞKAN — Tamam, soruldu o soruldu efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Öğrenemeyecek 

miyiz, milletvekiliyiz Sayın Başkan, Yarın kanunu 
seçmenime izah ve ifade edeceğim. 

Bu hususların ilgililer tarafından cevaplandırıl
masını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Gürdrama, buyurun efendim. 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sa

yın Başkan, tarafınız aracılığıyla sorularımın cevap
landırılmasını arz ve rica ediyorum. 

Sayın Başkan, görüşülmekte olan kanunun 8 nci 
maddesiriin 4 ncü fıkrasında bir haksızlık zühul edi
yor. Kanunlarımıza göre yapılan inşaatlardan park 
ücreti alınıyor. 

Sayın Başkan, görüşülmekte olan 8 nci maddenin 
4 ncü fıkrasında, bu park ücretleri konusunda hak
sızlık yapılıyor. Meriyette olan kanunlarımıza göre, 
şu ana kadar yapılan inşaatlardan belediyeler park 
ücreti aldılar. Park yapmak için eğer arsası müsaitse 
park yeri bıraktırdılar, değil ise belediye, park yerleri 
yapmak için ücret aldı ve vatandaş buriu ödedi. Şim
di tekrar bu parayı bu taşıt vasıtalarından, bu park
larda park eden arabalardan mükerrer olarak almak 
haksızlık olacaktır. 

Acaba bu alınan park bedelleri belediyelerce iade 
edilecak rh'idir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürdrama. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafın
dan! cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Bugünkü veya dünkü Hürriyet Gazetesinde bir 
haber vardı, haberin de başlığı şöyle: «Hayvanını 
pazarda 3 000 liraya satan bir vatandaş, 3 700 lira 
vergi verecektir» diyor. (CHP sıralarından «Bu o 
madde değil, o madde gelecek» sesleri) 

Bu habere göre kanunun esprisi bize göre «ver-
kurtul» olmaktadır. 

Sayın Hükümetin bunlara katılıp katılmadığını 
öğredmek istiyorum. 

2 nci sorum : İşportacılardan vatandaş bugün ih
tiyacını karşılamak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun 
sebebi, Hükümetin son zamanlarda uygulamış olduğu 
yanlış ekonomik politikadır. Buna göre; işportacı ve
receği işgal vergisinden dolayı işportada satılan mal
lara ilave edilecek olan zamlar kimden çıkacaktır? 

3 ncü sorum : Murat 124 aracı bugün Türkiye'de 
imal edilen en ucuz yerli bir araçtır. Araç, ortalama 
6 metrekarelik bir alan kaplamaktadır. Bir işçi va
tandaşımız evvelce aldığı aracı, son umut tacirlerinin 
zamları ile kullanamaz hale gelecektir. Kullanılma
yan araç ayda 2 700 TL. sı işgal harcı, senede 30 400 
TL. sı işgaliye verecektir. Bunun brüt gelire baliğ 
olanı 62 000 lira tutuyor. 

Siz, işçi ve memur ücretlerini dondurduğunuzda... 

BAŞKAN — Soru, soru, soru rica ediyorum Sa
yın Sarıoğlu. keserim sözünüzü. Soru sorunuz, soru 
sormazsanız keserim sözünüzü. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Soruyo
rum. 

BAŞKAN — Evet, sorunuz. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — . . . Yeni 

vergi kanunu gereği Ödeyemeyeceği vergisi için va
tandaşa ne gibi bir muamele yapacaksınız? 

4. Acaba, Hükümet her şeyden işgal harcı aldı
ğına göre, dilencilerin açmış olduğu mendilden de iş
gal harcı almayı düşünüyor mu? 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, Parla
mentodayız Sayın Sarıoğlu; yani anlıyorum, esprisi 
var, güzel konuşmak var, engellemek var, her şey var; 
ama buranın bir Parlamento olduğunu değerli arka
daşlarım her halde idrak ediyorlar, sanıyorum zatı-
âliniz de ediyorsunuz. Rica ediyorum, çok rica ediyo
rum, bu zabıtlar yarın okunacak efendim. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — 5. Top
tancı hallerinde, toptancıdan tüketiciye el arabası ile 
2 veya 3 yolla giden tüketim mallarına ilave edilecek 
işgal harcı, fakir fukaraya yansıdığı zaman, bunun ted
birini nasıl alacaksınız? 
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6. Tretuvarlara konan veya kısmen işgal edilen 
yerlerde işgal harcı vermeyen veya 100 lirası 20 li
raya düşen vatandaş, bu harcı ödeyemeyeceği zaman, 
meydana gelecek olan anarşinin sorumlusu kim ola
caktır? 

7. «İşgal harcını, işgal için izin alanlar ile söz 
konusu yerleri bizzat veya araçları vasıtasıyla işgal 
edenler, ödemekle mükelleftirler.» deniyor. Buna gö
re, izin atmadan işgal edenlere ne gibi müeyyide tat
bik edeceksiniz? 

8. Bu kanunun ismini «Maddi ayakbastı kanu-
nıv> olarak değiştirebilir miyiz? 

10. Bir arkadaşımın da biraz önce burada ifade 
etmiş olduğu gibi, bu kanun MtP projesidir; yani 
militanlara iş projesidir. Buna Sayın Hükümetin ka
tılıp katılmadığını öğrenmek istiyorum, Sayın Başka
nım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hiçbirisini sormuyorum Hükümete, 

Sayın Sarıoğlu. 
Evet, Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, zatı-
âlinizin delaletiyle birkaç sualim vardır : 

1. 28 nci maddede «Aşağıda sayılan yerlerin sa
tış yapmak ve sair maksatlarla işgal edilmesi işgal 
harcına tabidir.» denmekte ve yine 2 nci fıkrasında, 
yol, meydan, pazar gibi umuma ait yerlerden bir kıs
mının geçici olarak her hangi bir amaçla işgalinden 
bahsedilmektedir. 

Bilindiği gibi, her hangi bir sebeple yapılan açık 
hava toplantılarında, toplantının yapıldığı mahallere 
açılan yollar bazan saatlerce trafiğe kapatılmaktadır. 
Kapatılan yolların ve toplanılan meydanın metreka
resine göre işgal harcı alınması düşünülmekte midir? 

Sayın Başkanım, şöyle basit bir hesap yapacak 
olursak İstanbul, Ankara ve İzmir'de... 

BAŞKAN — Soru, soru, soru Sayın Yılmaz, soru; 
hesap değil, soru sorun efendim. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — . . . 100 bin kişinin 
yaptığı bir miting 1 875 000 liraya patlamaktadır. 
Hükümet' bundan vergi alacak mıdır? 

2. Malını pazara getirmek için traktör römork
larından işgal harcı alınacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Topuz, buyurun efendim. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkanım, 

benim bir sualim var. 
Görüşmeikte olduğumuz belediye gelirlerini artı

ran kanun tasarısının maddelerine geçmiş durumda
yız. 
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Bu duruma göre belediyelerin kasasına çok büyük 
miktarda paralar girecektir. Bu paralar, şimdiye ka
dar şişirilmiş olan kadrolar tekrar şişirilmek suretiyle 
personele mi harcanacak, yoksa vatandaş hizmetine 
mi harcanacaktır? 

Yerel Yönetim Bakanlığı belediye teşkilat kadro
larını ele alıp, tespit edip donduracak mıdır? 

Sayın Hükümetten bunun açıklanmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bilâl Taranoğlu. 

BİLÂL TARANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, 
8 nci maddenin 1 nci fıkrasında, pazar bulunan yer
lerde günlük ekmek parasını çıkartmaya çalışan sey
yar satıcılardan da işgaliye parası alınacak mıdır? 
Şayet alınacaksa bunlardan ne miktar, ne kadar işga
liye harcı alınacaktır? 

TANSA gibi yerlerden işgal harcı alınacak mıdır? 
Acaba bu gibi yerlerden günlük işgaliye harcı da alı
nacak mıdır? 

Taşıtların park etmesi için küçük park yerlerinden 
12 saat işgal ettiğinde, araçlardan her gün için acaba 
işgaliye harcı alınacak mıdır? Bu gibi yerlerden harç 
alınmakta ise, acaba ne miktarda alınmaktadır? 

Bu sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taranoğlu. 
Buyurun Sayın Ali Elverdi. 
ALİ ELVERDİ (Bursa) — Sayın Başkan, 8 nci 

maddenin (A) bendinin 4 ncü fıkrasında motorlu 
araçlarla ilgili, belediye meclisi tarafından tespit edi
len yerlerde bulunacak vasıtalardan vergi alınması 
amirdir. Belediye meclisi, bütün sokakları park edile
bilir diye bir karar alırsa, bütün vasıtalardan vergi 
almak tabii olacaktır. Bu vergiyi nasıl alacaktır? Bu
nun için daha basit ve pratik bir usul düşünüyorlar 
mı? 

Sorum bundan ibaretttir. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elverdi. 
Buyurun Sayın Timuçin Turan. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 
8 nci madde ile ilgili 2 sorum var. 

1. 28 nci maddenin (A) şıkkının 1 nci paragra
fında, pazar kurulan yerlerin panayırların, meydan
ların, mezat yerlerinin satıcılar tarafından - seyyar sa
tıcılar ve işportacılar dahil - işgali halinde işgal harcı 
alınması öngörüldüğüne göre, mallarını sokak sokak 
gezerek satan seyyar satıcıların her hangi bir şekilde 
vergi ödemeleri bahse konu mudur? 
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2. Aynı şekilde köyden arabası veya her hangi bir 
vasıta ile ürettiğini belediye hudutları içinde satan 
köylü üreticinin bu vergi kapsamı içindeki yeri ve 
varsa ödeyecekleri vergi ne kadar olacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Buyurun Sayın Rona. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Başkan, 

inşa edilen binaların bir kısmında garajlar vardır. 
Bunların birçoğu depo olarak kullanılmaktadır. Bun
ların garaj haline getirilmesi düşünülmekte midir? 

Her vasıtaya yeteri kadar park yeri yapmadan va
sıtalardan işgaliye alınacak mıdır? 

Bahçesinden kopardığı birkaç kilo sebze veya bir
kaç tavuğu .satmak için pazara getiren kimselerden 
işgaliye alınacak mıdır? Ve bir saat için ne miktar üc
ret ödeyecektir? 

Diğer bir sorum : İnşa edilen binaların bir kısmın
da garajlar vardır, bunların birçoğu depo olarak 
kullanılmaktadır; buraların garaj haline getirilmesi 
düşünülmekte midir? 

Her vasıtaya yeteri kadar park yeri yapmadan va
sıtalardan işgaliye alınacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, buyurun efendim. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan birkaç sualim var. 
Pazar kurulan yer ve panayırlarda satıcılara ayrı

lan yerlere köylerden sebze ve malını satmak için ge
len satıcılardan işgal harcı alınacak mıdır? Çok kısa 
süreli bu işgal dolayısıyla ne miktarda harç alınacak
tır? 

Dört tekerlekli vasıtalar için öngörülen işgaliye 
harcı aynı orandadır. Bu meydanlarda satıcılık yapan
lardan da mı aynı işgaliye harcı alınacaktır? Alına
cak bu harcın adil olması nasıl sağlanacaktır? Yani 
geçici olarak işgal edilen bu yerler için, yani (1) saa<» 
mi, (2) saat mi yarım gün mü, bir gün mü işgal ede
cekler için işgal parasının hesabı nasıl yapılacaktır? 

Yine köylerden pazarlara sabahtan erken yumur
ta ve tavuğu sepetine koyarak satmaya getiren kim
selerden, vatandaşlardan da işgaliye harcı alınacak 
mıdır ve nasıl alınacaktır? 

Ayrıca, köylerden sığırlarını ve koyunlarını sat
maya getiren ve meydan, sokak ve cadde üzerinde, 
satmak isteyen vatandaşlardan da bu harç alınacak 
mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Angı, buyurun efendim. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan/Sa

yın Bakandan birkaç sualim olacak. 

Görüşülmekte olan 8 nci madde birçok hukuki 
manayı ihtiva ettiğinden, burada işgal harcı üzerinde 
bilhassa durulması lazımdır. Zaten işgal demek... 
(«Anlaşılmıyot]» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Angı, lütfediniz, bir parça 
yaklaşınız, arkadaşlarımız tutanağa da geçiremiyorlar 
sorularınızı, 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 8 nci 
maddenin 4 ncü fıkrası işgal harcından bahsetmekte
dir. Burada işgal için önceden izin alınma durumu 
vardır. İşgal edilecek bu yerlerin vasıta veya araç sa
hiplerinin mükellefiyeti nasıl tespit edilecektir? Önce
den izin almışsa bunun harcının alınması kolay. Eğer 
izin almamışsa bunların işgaliye harcı nasıl tespit edi
lecektir? 

Böylece bu şahıslardan (2) sefer harç alınması 
yolu ortaya çıkıyor. Şimdi burada bu mükellefiyeti 
belediye meclisleri nasıl tespit edeceklerdir? Bu ise 
münakaşa götürür bir durum arz etmektedir. Bu du
rumla ilgili hukuki münakaşalar ve sürtüşmeler orta
ya çıkacaktır. Hükümet, belediyelerin bu konudaki 
görüşlerini almış mıdır veya almayı düşünüyor mu? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Bir de Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sual so
ruldu; Sayın Bakan da cevaben, «Küçük çiftçiler şe
hirlerde park civarlarında vasıtalarıyla işgalde bulu
nurlarsa, bu şahıslardan harç alınması mevzuubahis 
değildir» dediler. Yani, «hal civarında bulunan, hale 

ı yükünü getirmek için kullandığı hayvanlarından, 
arabası sıra beklediği için harç alınmayacak» dedi
ler. Fakat pazar yeri civarlarında yine hayvan üze
rinde sebzesini satanlar da vardır, bunlardan da harç 
alınacak mıdır? Bu iki hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

aracılığınız kanalıyla şu sorularımın cevaplandırılma
sını rica ediyorum. 

İstisna maddeleri içinde köy - kentler yoktur. 
Bunlardan da işgal harcı alınacak mıdır? Sarahatle 
belirtilmesini istiyorum. 

İkincisi, motorlu taşıt araçlarından... (CHP sıra
larından gülüşmeler) 

Sayın Başkanım, önemli konuları görüşüyoruz, 
değerli arkadaşlarımız izin versinler de... (CHP sıra
larından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Evet efendim, önemli, konular çok 
önemli. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Motorlu taşıt... 
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BAŞKAN — Buyurunuz, buyurunuz, önemini 
kaybettirmez neşeli olmanız Sayın Bayraktar. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
evvela sükûnet temin edilsin. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, keserim sözünüzü. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Motorlu taşıt 

araçlarından işgal harcı ne şekilde tahsil edilecektir? 

3. — Ankara, İzmir, İstanbul belediyelerinde tah
sil işinde ne kadar eleman bulunacaktır ve bunlar 
için kaç milyon lira ödenecektir? O işgal harcından 
dolayı belediyelerin tahsil edeceği para miktarı ne
dir? 

Yine bir soru : Güneşe gölge düşüren şemsiyeler
den işgal harcı alınacak mıdır? 

Diğer bir sorum da şu : Mesela köfteci, dondur
macı ve plajdaki şemsiyeler de işgaldir, bunlardan da 
işgal harcı alnıacak midir? 

Yine bir soru : Bu Hükümette bulunan 1 Herden 
işgal harcı alınacak mıdır? 

BAŞKAN —• Hiç birisini sormuyorum bunların. 
Sayın Gül. 
ABDULMUTTALİP GÜL (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, belediye hudutları dahilinde bulunan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde park edilen 
milletvekilleri arabalarından işgal harcı alınacak mı
dır? 

2 nci Sorum : Seçmen arabasıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geldiği zaman, Meclis bahçesinde 
arabasını park ederse, bu seçmenlerden işgal harcı 
alınacak mıdır? Alınacaksa hangi ölçülere göre alına
caktır? 

Teşekkür ederim. 

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

Hükümet veya Komisyondan şu 3 sualime cevap rica 
ediyorum. 

Görüşülmekte olan 8 nci maddede taşıt araçların
dan veya işyeri olarak kullanılan nakil vasıtalarından 
4 sayılı Tarifeye göre işgal harcı alınacağı belirtil
miştir. 

Bu vergi tek katlı vasıtalar içindir. "Şayet nakil 
vasıtaları (2) katlı veya (3) katlı olursa, 2 nci kat 
veya 3 ncü katlardan vergi alınacak mıdır? 

BAŞKAN — Soru sorulmuştu efendim. 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Cevaplandırıldı 

mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Soruldu, cevaplandırılma zaten ce

vaplandırılacak. 
Başka soruya geçiniz efendim. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Afedersiniz efen
dim, sorulduğunu bilmiyordum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, bir kusur de
ğil. Biz ikaz ediyoruz. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkanım, 
o sorulmuş olan barakalardır, benim sorum nakil 
vasıtalarıdır, (2) katlıdır. İzin verirseniz bunu açıkla
yayım. (2) kat vasıta yapılabilir. (Gülüşmeler) 

İkinci sualim şudur efendim. Binası altındaki ka
palı özel garajında arabasını muhafaza eden her han
gi bir kişiden bu vergi alınacak mıdır? 

Üçüncü sorum : Tapulu arazisinin bir kısmını, 
bir parçasını, açık garaj olarak kullanan ve özel vası
talarını burada park eden bir kişi vergiye tabi midir? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Okur, sualinizi soru

nuz. 
MEHMET ZEKİ OKUR (Kayseri) — Sayın Baş

kan, bu kanun belediyelere gelir sağlayan bir kanun
dur, ancak belediyelere sorumluluk getirmiyor. 

Bir misal vermek gerekirse, halen caddelerde yü
rünmüyor, yaya kaldırımları arabalarla işgal edilmiş 
vaziyettedir. Bunlardan belediye işgaliye parası ala
cak olduktan sonra yaya kaldırımlar iyice yürüneme-
yecek bir hale gelecektir. Belediyeler bu alacakları 
paraların bir kısmıyla oto parkları, garajlar yapma
lıdır. 

BAŞKAN — Bunu soru şekline dönüştürelim, 
«Getirecek midir» diyelim de soru şekline bari uy
gun olsun. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, şimdi cevap vermek istiyor mu

sunuz efendim, mümkün mü veya bir başka zaman 
mı cevap vermek istiyorsunuz? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, soru yö« 
nelten sayın milletvekillerinin üzerinde durduklan 
8 nci maddede işgal harcı düzenlenmiştir ve burada, 
harcı doğuran olay, harcın mükellefi ve miktarıyla 
bunun tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. 

Hemen arz etmek isterim ki, işgal harcı yeni bir 
müessese değildir. Yürürlükteki Belediye Gelirleri 
Kanununda da yer almıştır ve 1948'den bu yana bu
nun uygulanması sürdürülmektedir. 

Bu nedenle soru yönelten sayın milletvekillerinin 
üzerinde durdukları konuların büyük bir bölümü bu 
madde içinde zaten kendi cevabını bulmaktadır. Şu 
ya da bu nedenle yeter derecede açık olmayan konu
lar görüşülmekte olan kanun teklifinin 11 nci madde-
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sinde öngörülen çerçeve içinde Maliye Bakanlığıyla, 
Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından açıklığa kavuştu
rulacaktır. 

11 nci maddenin (C) fıkrası, bu teklifte yer alan 
vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsiliyle 
ilgili olarak gerekli düzenlemeleri ve açıklamaları 
yapmak üzere Maliye Bakanlığıyla Yerel Yönetim 
Bakanlığına yetki tanımış olduğundan, uygulamada 
ortaya çıkabilecek sorunlar bu çerçeve içinde açıklı
ğa kavuşturulacaktır. 

Sayın Başkan, bu münasebetle bir soruya cevap 
arz etmek ve bugün bir gazetede yer alan bir haberi 
de bu şekilde doğrulamak, daha doğrusu, doğru yö
nüyle ortaya koymak isterim. 

Sayın milletvekillerinin sorusunda belirttiği gibi, 
3 bin liraya satılan bir hayvandan 3 750 lira hayvan 
satın alma resmi tahsil edilmesi sözkonusu değildir. 
Yürürlükteki kanuna göre, «Büyükbaş» diye adlan
dırılan hayvanlardan >% 2,5 oranında resim tahsil 
edilir. Bugün görüşme konusu olan kanun teklifinde 
her hangi bir değişiklik öngörülmemiştir. Yalnız, kü
çükbaş hayvanlarda öngörülen maktu miktardaki re
simlerde bir değişiklik sözkonusudur. O da, koyun 
ve keçi alım satımında 10 kuruş olan bugünkü res
min, 5 liraya çıkarılması ve kuzu ve oğlak alım satı
mında bugün yürürlükteki kanunda 5 kuruş olan res
min 2,5 liraya çıkarılmasından ibarettir. % 2,5 ora
nındaki ve büyükbaş hayvanlarda uygulanan hayvan 
alım satım resminde her hangi bir değişiklik sözko
nusu değildir. Buna göre, 3 bin liraya satılan bir hay
van için ödenecek resim 75 liradır. 

Sayın Başkan, bunun dışında sorulara ayrıca ya
zılı olarak cevap arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önergeleri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
5237 sayılı Kanunun değiştirilmesi ve ilişkin tek

lifin 8 nci maddesindeki 28 nci maddenin (A) ben
dinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni saygıyla öneririz. 

Madde 28. — A) 
2. Yol, meydan, pazar, deniz, göl gibi umuma 

ait yerlerden bir kısmının her hangi bir amaçla işgali. 
Antalya Kocaeli 

Hasan Ünal Turan Güneş 
Ankara Burdur 

Cengiz Şenses Cemal Aktaş 
İzmir 

Akın Simav 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 8 nci maddesinin (A) bendinin 1 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Antalya Ordu 
Kaya Çakmakçı Bilâl Taranoğlu 

Kırşehir Bursa 
Mustafa Eşrefoğlu Özer Yılmaz 

Adana 
Hasan Gürsoy 

1. Pazar kurulan yerlerin, meydanların, mezat 
yerlerinin satıcılar tarafından işgali. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 8 nci maddesinin (A) bendinin 4 ncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Antalya Ordu 
Kaya Çakmakçı Bilâl Taranoğlu 

Adana Kırşehir 
Hasan Gürsoy Mustafa Eşrefoğlu 

Bursa 
Özer Yılmaz 

4. Motorlu kara taşıtlarının park etmesi için be
lediyelerce bu maksat için özel olarak tesis edilmiş 
yerlerin taşıt araçları ilet işgali (2 tekerlekli taşıtlar 
hariç) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 8 nci maddesinin (A) bendinin 3 ncü fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Antalya Ordu 
Kaya Çakmakçı Bilâl Taranoğlu 

Adana Kırşehir 
Hasan Gürsoy Mustafa Eşrefoğlu 

Bursa 
Özer Yılmaz 

3. — Belediyelere tahsis olunacak perakendeci ve 
toptancı hallerinde bu maksada uygun kullanımlar 
için ayrılan belirli yerlerin işgali (Toptancı haline mal 
getiren üreticiye ait araçlardan işgal harcı alınmaz) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda değişiklik yapılmasına ilişkin • kanun teklifi
nin 8 nci maddesinin (A) bendinin 4 ncü fıkrasının 
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aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Antalya Ordu 
Kaya Çakmakçı Bilâl Taranoğlu 

Adana Kırşehir 
Hasan Gürsoy - Mustafa Eşrefoğlu 

Bursai 
Özer Yılmaz 

4. Motorlu kara taşıtlarının (Traktör ve römork
ları ve 2 tekerlekli taşıtlar hariç) park edilmesi için 
tahsis edilen ve esasları belediye meclisince tespit edi
len düzen içinde işletilen yerlerin taşıt araçları ile iş
gali. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 8 nci maddesiyle de

ğiştirilmek istenen 5237 sayılı Yasanın 28 nci mad
desinin sonuna: 

«Motorlu kara taşıt sahipleri, taşıtların kayıtlı ol
duğu trafik bürosunun bulunduğu belediye veznesine 
günlük 5 lira olarak öder. Ödemeler yıllık olarak ya
pılır. 

Ve tahsil edilen her türlü işgal harcı, otopark yap
mak üzere ve başka sahalara harcanmayacak şekilde 
TC Ziraat Bankası nezdinde teşkil olunacak bir fonda 
toplanır» 

Şeklinde bir hüküm eklenmesi arz ve teklif olu
nur. 

Trabzon Eskişehir 
İ. Vecdi Aksakal İsmet Angı 

Bursa Tekirdağ 
Özer Yılmaz Nihan İlgün 

Ankara Bursa 
Oğuz Aygün Yılmaz Ergenekon 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 8 nci maddesine bağlı 

28/A fıkrasının «2» No. lu bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehir
ler gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kıs
mının gelip geçmeyi engellemeyecek şekilde herhangi 
bir amaç için işgali (19/B fıkrasına giren işgaller ha
riç)» 

Hatay Kayseri 
Sabri Öztürk Mehmet Gümüşçü 

Uşak Sakarya 
İsmail Aydın Hayrettin Uysal 

Ankara 
Altan Öymeıı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

8 nci maddenin : 
4 sayılı Tarife «İşgal Harcı» bölümündeki «En az» 

bölümünün muhafazasını ve «En çok» bölümünün 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Konya 
Mehmet Yusuf Özbaş İhsan Kabadayı 

Tokat Trabzon 
Faruk Demirtola Lütfi Göktaş 

Yozgat! 
Hüseyin Erdal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Kanunun 28 nci maddesini değiştiren 

8 nci maddenin 4 ncü fıkrasında yazılı (2 tekerlekli 
taşıtlar hariç) ibaresinin kaldırılması suretiyle mad
denin tadilini arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Çorum 
Mehmet Yusuf Özbaş Mehmet Irmak 

Tokat Konya 
Faruk Demirtola İhsan Kabadayı 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanununun 
28 nci maddesini değiştiren teklifin 8 nci maddesine 
aşağıdaki istisnai hüküm ilavesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
«Resmi kuruluşlara ait nakil vasıtaları bu vergi

den muaftır.» 
Kayseri Bursa 

Kemal Doğan Halil Karaatlı 
Zonguldak Kastamonu 

Abdulmuttalip Gül Fethi Acar 
Artvin 

Hasan Ekinci 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 8 nci madde

siyle değiştirilen Belediye Gelirleri Kanununun 28 
28 nci maddesine bağlı işgal harcı tarifesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 
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Günde 
m2'den TL. 

En az En çok 

Nüfusu 50 000'e kadar 1 5 
Nüfusu 300 000'e kadar 2 10ı 
Nüfusu 500 000'e kadar 5 15 
Nüfusu 500 001'den yukarı 7 30 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 8 nci madde

si ile değiştirilen 28 nci maddesine bağlı «İşgal harcı 
tarifesi» nin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Günde taşıt 
ve römork 
adedinden 

En az En çok 

Nüfusu 50 000'e kadar 2 5 
Nüfusu 300 000'e kadar 3 10 
Nüfusu 500 OOO'e kadar 5 15 
Nüfusu 500 001'den yukarı 6 30 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 8 nci maddesiyle de

ğiştirilmek istenen 28 nci madesine bağlı işgal harcı 
tarifesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Günde taşıt 
ve römork 
adedinden 

En az En çok 

Nüfusu 50 OOO'e kadar 
Nüfusu 300 OOO'e kadar 
Nüfusu 500 OOO'e kadar 
Nüfusu 500 001'den fazla 

10 
20 
30 
40 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 8 nci madde

siyle değiştirilmek istenen Belediye Gelirleri Kanunu
nun 28 nci maddesine bağlı 4 sayılı işgal harcı tarife
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kocaeli Erzincan 
İbrahim Topuz Timuçin Turan 

Bilecik Bursa 
Cemalettin Köklü Ali Elverdi 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Nüfusu 50 OOOi'e kadar 
Nüfusu 300 000'e kadar 
Nüfusu 500 000'e kadar 
Nüfusu 500 001'den fazla 

Günde 
m2'den TL. 

En az En çok 

1 10 
2 15 
5 30 
8 40 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 8 nci maddesi 

ile değiştirilen Belediye Gelirleri Kanununun 28 nci 
maddesinin (A) fıkrasının 1 nci bendinde yer alan 
(Seyyar satıcılar) ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Erzurum İstanbul 
Osman Demirci Recep Özel 

Niğde Samsun 
Hüseyin Çelik Orhan Uluçay 

Ordu Eskişehir 
Bilal Taranoğlu İsmet Angı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 8 nci maddesiyle değiş

tirilen Belediye Gelirleri Kanununun 28 nci madde
sinin (A) fıkrasının 4 ncü bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz: 

«4* Motorlu kara taşıtlarının ve römorklarının 
park edilmesi için tahsis edilen ve esasları belediye 
meclislerince tespit edilen düzen içinde işletilen yer
lerin, taşıt araçları ile, işgali (Köyler ve nahiyelerde 
oturan, çiftçilikle iştigal edenlerin traktör ve römork
ları hariç) (İki tekerlekli- araçlar hariç) 

Ordu Tekirdağ 
Bilâl Taranoğlu Nihan İlgün 

Burdur Bursa 
Ahmet Sayın Mehmet Emin Dalkıran 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
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Millet Meclis-i Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 28 nci 

maddesindeki değişiklik için daha önce Meclisimizin 
1/126 sıra sayılı Bazı Vergilerin Değiştirilmesine ait 
Vergi Tasarısında da aynı konu vardı. 

Şimdi aynı maddenin Hayrettin Uysal ve arka
daşları tarafından verilen Kanun Teklifinde ilk deği
şiklikten ayrı olarak ilk değişiklikteki 4 ncü fıkra ile 
nüfus esası değiştirilerek Meclisimize sunulmuştur. 
(Md. 8) 

Tarife daha ağırlaştırılmıştır. Harcı tarif edersek; 
1. Ferdin kamu eliyle özel menfaat temini, 
2. Ferdin kamu müessesesinden yararlanması, 

3. Kamu idaresinin ferdin işi ile uğraşması ve 
masraf yapması. 

Bunları karşılamak için masrafa iştirak etmek el
bette lazımdır. Ancak, işgal harcındaki nispetlere ba
karsak çok fahiş olduğunu görürüz. 

Nüfus itibariyle 

50 000'e kadar 
300 000 p 
500 000 » 
500 000'den yukarı 
şeklindedir. 

Günde M2 

En az 
TL. 

2 
4 
8 

10 

En çok 
TL. 

15 
25 
50 
75 

Günde 
taşıt ve 
En az 
TL. 

4 
6 
8 

10 

Rqm. 
Ençok 
TL. 

20 
30 
40 
50 

Bu yerlerde satış yapan küçük esnaftır. Çok yer
de hafta pazarları vardır. Bunların sattıkları ucuz, halk 
giyim kuşam ve yiyecek maddeleridir, tşgaliye harcı
nın bu kadar yüksek olması buradan alış - veriş ede
cek fakir fukaraya etlbetteki intikal edecektir. Ayrıca, 
inşaatlarda inşaat müddetinin çok uzun olması hase
biyle maliyetlere yapacağı tesiri de hesap ederek ko
nut kiralarının çok yüksek olduğu hakikati karşısında 
maliyetlerin artması dolayısıyla kiralara da intikal 
edecektir. 

Böyle parkların muhafazası ve park eden vasıta
lardan ücret almak için tutulacak memur ve müstah
deme ödenecek ücret geliri götürecektir. 

Ayrıca, nüfus esası hizmet faktörünü çoğaltan bir 
sebep olarak mütalaa edilmiştir. Vasıtaların standart
ları bellidir. Her yerde aynı yeri işgal edeceği tabii
dir. Bundan dolayı da eşitlik ilkesine bu teklif uygun 
değildir. Konu esasen t:caretin kendi şartları içeri
sinde mütalaa edilerek otoparklara ait nizamnameler 
çıkartılarak İmar Kanununda her iş yeri ve mesken 

için park mecburiyeti getirilerek çözümlenmesi de 
uygun olacaktır. Bu sebeplerle bu teklifin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Manisa 
Sümer Oral 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Ankara 
tsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

«Bilumum belediyeler 2 - 5 metrekare, 5 - 1 0 TL. sı» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin (A) fıkrasının birinci bendinde yer 

alan «Seyyar satıcılar ve işportacılar dahil» metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Bursa 
Sümer Oral Ali Elverdi 

Denizli Kars 
Mustafa Kemal Aykurt Hidayet Çelebi 

Tekirdağ Bolu 
Nihan İlgün Müfit Bayraktar 

Ankara Çorum 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Ahmet Çimbek 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin (B) bendinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

«B) İşgal harcının mükellefi işgal için izin alan
lar ile bu yerleri bizzat ve araçlarıyla işgal eden kim
selerdir f» 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Manisa 
Sümer Oral 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ac ncü fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz : 
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8 nci maddenin (A) bendinin 4 ncü fıkrasında yer 
alan «ve römorklarını» kelimesinin metinden çıkarıl
masını, 

Bolu Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 

Manisa Denizli 
Sümer Oral Mustafa Kemal Aykurt 

Kars Ankara 
Hidayet Çelebi İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Eskişehir Çorum 
Yusuf Cemal Özkan Ahmet Çimbek 

Tekirdağ 
Nihan tlgün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
A / l fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz : 

Teklifte, işgal harçlarının sayılarına göre ve so
nunda da (v. b.) konmadığına göre «iskele)» kelime
sinin zühule müstenit konulmadığı kanısındayız. Bu 
nedenle bu kelimenin eklenmesini teklif ediyoruz. 

Bolu. Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 

Ankara Zonguldak 
Mustafa Başoğlu Abdulmuttalip Gül 

Ankara Tekirdağ 
fsmail Hakkı Köylüoğlu Nihan llgün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin (C) fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

C) Harcın hesabında, metrekarenin yarısından az 
olanlar hesaba katılmaz, fazlası tama iblağ olunur. 

Bolu Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 

Ankara Burdur 
Mustafa Başoğlu Ahmet Sayın 

Zonguldak Ankara 
Abdulmuttalip Gül İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Tekirdağ 
Nihan tlgün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin (D) bendine aşağıdaki 4 No. lu 

ek tarife eklenmiştir. Arz ve teklif ederiz. 
4 sayılı Tarife : 50 000'e kadar olan yerlerde 5 - 5 

lira, 300 000'e kadar olan yerlerde 10-10 lira, 
500 OO'e kadar olan yerlerde 15-15: 50O OOO'den 
yukarı olan yerlerde 20 - 20. 

Bursa Ankara 
Ali Elverdi Mustafa Başoğlu 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Sayın Başkanlığa 
«Madde 28 - A) Aşağıdaki yerlerin sadece satış 

amacıyla ve sekiz saatten ziyade işgali harca tabidir.» 
Maddenin bu şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Çorum Tokat 
Mehmet Irmak Faruk Demirtola 

Kahramanmaraş Trabzon 
Mehmet Yusuf Özbaş Lütfi Göktaş 

Konya 
ihsan Kabadayı 

Sayın Başkanlığa 
Madde 28 —.A) Bendinin ikinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Meydan, pazar yeri gibi yerlerin geçici olarak 

bir amaçla işgali.» 
Tokat Konya 

Faruk Demirtola İhsan Kabadayı 
Kahramanmaraş Yozgat 

Mehmet Yusuf Özbaş Hüseyin Erdal 
Çorum 

Mehmet Irmak 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenin (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 
«Aşağıda sayılan yerlerin ticaret veya araçları 

durdurma - bekletme amaçlarıyla gayesinde kısmen 
olsun alıkonulması işgal harcına tabidir.»1 

Çorum Tokat 
Mehmet İrmak Faruk Demirtola 

Konya Kahramanmaraş 
İhsan Kabadayı Mehmet Yusuf Özbaş 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Sayın Başkanlığa 
Madde 28. — A) Bent : 1 Pazar yerlerinin, şe

hir panayırlarının, meydanlarının, mezat yerlerinin, 
ticarethane sahibi olup bu gibi açık hava yerlerinde 
munzam satış yapanlardan işgal harcı alınır. (Seyyar 
satıcılar ile işportacılar hariç) 

Çorum Kahramanmaraş 
Mehmet Irmak Mehmet Yusuf Özbaş 

Tokat Konya 
Faruk Demirtola İhsan Kabadayı 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 
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Sayın Başkanlığa 
«Madde 28 — A) Bent 2 : Yol, meydan, açık pa

zar yerlerinin bir kısmının geçici olarak 8 saatten 
fazla ticari amaçla esnaf ve tacirlerce işgali (üretici 
köylülerin bizzat satışları hariç)» biçiminde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum Konya 
Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 
Kahramanmaraş Tokaıt 

Mehmet Yusuf Özbaş Faruk Demirtola 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık derecelerine 
göre okutup işleme koyacağım efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948- gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir

leri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin 8 nci maddesinin (A) bendinin birinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Antalya Ordu 
Kaya Çakmakçı Bilâİ Taranoğlu 

Kırşehir Adana 
Mustafa Eşrefoğlu Hasan Gürsoy 

Bursa 
Özer Yılmaz 

1. Pazar kurulan yerlerin, meydanların, mezat 
yerlerinin satıcılar tarafından işgali. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. (AP sıralarından «Çoğunluk yok» sesleri) 
ve 10 milletvekilinin ayağa kalkması.) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel yoklama yap
tım ve görünür çoğunluk Genel Kurulda vardır. Yok
lama yapmıyorum efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Nerede 
var görünür çoğunluk Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gözle görünür çoğunluk var Sayın 
Kıratlıoğlu, rica ederim. Akşamdan beri 11 nci yok
lamayı yaptım, rica ediyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Nerede 
gözle görünür çoğunluk vardır? 150 kişi yok, 150 kişi 
yok Sayın Başkan burada. 

BAŞKAN — Kaç defa yoklama yaptımsa 230, 
240 kişi var; gözle görünür çoğunluk var; bir süre 
evvel yaptım. Bu hakkı bu kadar kötüye kullandırt
mamak lazım. 

SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, takdir hakkınız yoktur. Kendi beyanınızı, bir 
cümlenizi okuyacağım, dinlerseniz. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica edi
yorum değerli arkadaşlarım; yani bir vuzuha varmak 
lazım. 

Evet, buyurun efendim, buyurun... 
Hayır efendim, yerinizden yerinizden, yerinizden. 
SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Efendim, 

böyle bir yoklama istendiği zaman, siz yoklama yap
maya mecbursunuz, yapmamak- hakkınız ve takdir 

hakkını kullanmanız diye bir şey yoktur. Bunu Sayın 
Başkan, zatıâliniz bizzat ifade etmişsiniz; şu zabıtlar
da vardır, bunu ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, elbette sizin söylediği
nizde haklılık yok değil. Yani eğer bir Başkan bura
yı yönetirken gözle görülür bir çoğunluk olmasa el
bette yapılır. Kaldı ki, çok kısa bir zaman evvel bir 
yoklama yapmışız ve burada 240 küsur arkadaşımız 
çıkmış. Ondan 5 dakika sonra bir daha yoklama is
tense. 5 dakika sonra bir yoklama^daha istense, siz 
başkan olsanız, uzun süre Başkanlığımızı yaptınız. 
(AP sıralarından gürültüler) 

Rica ediyorum... 
5 dakikada bir yoklama istense ne yaparsınız Sa

yın Avcı? Onu soruyorum. 
SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Ben orada 

olursam ben ne yapacağımı oradan söylerim. Zatıâ
liniz oradasınız, ben buradayım. Zatıâlinizin Başkan 
olduğu bir celsedeki tatbikatınız var. 

BAŞKAN — Nedir efendim? Buyurun. 
İSMET ATALAY (Kars) — Ayıp, ayıp, bir hak

kın suiistimalini kanun himaye etmez. 
BAŞKAN — Rica ediyorum... Rica ediyorum. 
Efendim, buyurunuz oturunuz, talebinizi aldım, 

haklı görürsem yoklama yapacağım. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) —• Sayın Başkan, 

belki arkadaşlarını ayakta dinlemek istiyorlar. 
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SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

7 . 10 . 1976 tarihli Birleşim, tutanağın 916 ncı 
sayfasında, (Bu birleşime Başkanlık yapan Sayın 
Memduh Ekşi'dir) yoklama istenmiştir, yoklamaya 
itiraz eden olmuştur. İtiraz eden Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili Merhum îlhami Ertem'dir. Buna karşı 
Sayın Başkanın söylediği sözler şu : «İşaretle oylama 
yapılmadan evvel 10 sayın üyenin Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda çoğunluk olmadığı iddiası eğer bahis 
konusu olursa, Başkan bunda hiç bir takdir hakkı 
olmaksızın yoklama yapmak zorundadır. Halen Baş
kanınız olarak yoklama yapmak zorundayım. Takdi
rime kalmış bir durum değildir.» 

Sayın Başkan, o zaman bunu böyle buyurmuşsu
nuz, böyle uygulamışsınız. (AP sıralarından gürültü
ler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bravo, bra
vo. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
Yarış yapmıyoruz ki Sayın Kıratlıoğlu, bir sonu

ca varalım diye değerli arkadaşıma söz verdim. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bu uygula
ma 1 defa, 10 defa değil, pek çok defa olmuştur, söy
lenmiştir. 

Bu kürsüye ben gelirken «Bir hakkın suiistimalini 
kanun himaye etmez» sözü, burada 1965'teki genso
rularda konuşulmuş, yoklama için o zamanın İçtüzü-

VI. — GÖRÜŞÜL 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun bir önergesi var, onayınıza 
sunuyorum efendim. 

«İçtüzüğün 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası gere
ğince, bu madde teklifinin müzakerelerinin bitimine 
kadar oturumun uzatılmasına karar verilmesini di
leriz.» 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Madde de
ğil efendim. 

BAŞKAN — Hayır, maddenin. 
Sayın Uysal ve Sayın Öymen'in teklifleri. Teklifi 

Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşmeler bu maddenin sonuna kadar devam 
edecektir efendim. (Gürültüler) 

Sayın Çakmakçı ve arkadaşlarının okuttuğum 
önergesini onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

güne göre 5 kişi ayağa kalkıp yoklama isteyince ko
nuşulmuş, hepsi söylenmiş; yalnız söyleyenlerle uygu
layanların yeri değişmiştir, başka değişen bir şey yok
tur. Değişmeyen bir şey daha vardır; bu sözü söyle
yen Sayın Memduh Ekşi şimdi yine Meclis Başkan
lık kürsüsündedir. 

Arz ederim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Avcı, meseleyi ortaya koyduğunuz gibi dü

şünüyorum zaten. Yalnız benim söylemek istediğim 
şu : Şu anda Genel Kurul salonunda gözle görülür 
biçimde bir çoğunluk vardır diyorum. (AP sıraların
dan «Ama takdir hakkınız yoktur» sesleri) O neden
le bu durumu izah ettim. (Gürültüler) Yoksa, elbette 
başkanların, hak kötüye kullanılmadığı takdirde tak
dir hakkı yoktur, yoklama yaptırmama diye. (Gürül
tüler) 

Efendim, yoklama yapacağım, yapacağım. (Gürül
tüler) Yoklama yapacağım beyler, yapacağım, hiç 
kuşkunuz olmasın. 

10 kişiyi tespit ettim efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir değerli ar
kadaşlarım. 

Genel Kurul salonunda yeterli çoğunluğun bu
lunduğunu saptadık efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

* ÎŞLER (Devam) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 8 nci maddesine bağ

lı 28/A fıkrasının «2» nolu bendinin aşağıdaki şekil 
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«2 — Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehir
ler gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kısmı
nın gelip geçmeyi engellemeyecek şekilde herhangi bir 
amaç için işgali (19/ıB fıkrasına giren işgaller ha
riç);» 

Hitay Kayseri 
Sabri Öztürk Mehmet Gümüşçü 

Uşak Sakarya 
İsmail Aydın Hayrettin Uysal 

Ankara 
Altan öymen 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — önemli bir ihtiyacı karşıla
maktadır, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Aynı nedenle katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. KaJbul etmeyenler., önerge kabul edil
miştir efendim. 

Bir başka önerge vardır, okutuyorum : 

• Yüksek Başkanlığa 
5237 sayılı Kanunun değiştirilmesine ilişkin tekli

fin 8 nci maddesindeki 28 nci maddenin (A) bendi
nin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygıyla öneririz. 

M. 28 

A 
2 — Yol, meydan, pazar, deniz, göl gibi umuma 

ait yerlerden bir kısmının herhangi bir amaçla işga
li. 

Antalya Ankara 
Hasan Ünal Cengiz Şenses 

ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, . bundan 
önceki önergeyle bu önerge sanıyorum aynı mahiyet
te, lütfeder bir bakarsanız aynı mahiyette gibi geldi 
bana. 

BAŞKAN — öyle mi efendim; dikkatimizden 
kaçmış olabilir, bakalım. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Efendim, şimdi okuduğunuz 
Sayın Turan Güneş ve arkadaşlarının önergesi, de
min okunan önergeyle aynı mahiyette; fakat biraz 
dar kapsamlı, bu önerge sahiplerinin amaçladıkları 
husus gerçekleşmiş bulunuyor. Onun için önergenin 
kanaatimce işleme konmasına hiç gerek yok. 

BAŞKAN — Mdsele yok efendim, koymayız, 
anlam aynı olduğuna göre, gaye hâsıl olduğuna göre 
koymayız. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesi 
Madde 28. — A) 
Bent 2 - Yol, meydan, açık pazar yerlerinin bir 

kısmının geçici olarak: 8 saaten fazla ticari amaçla 
esnaf ve tacirlerce işgali (üretici köylülerin bizzat sa
tışları hariç) biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Çorum Konya 
Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 

Tokat Yozgat 
Faruk Demirtola Hüseyin Erdal 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf özbaş 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Onaya sunuyorum: Kaibul edenler.. Katoul etme

yenler.. Önerge reddolunmuştur. 
Bir başka önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesi: 
«Madde 28. — A) Aşağıdaki yerlerin sadece sa

tış amacıyla ve sekiz saaten ziyade işgali harca tabi
dir.» 

Maddenin bu sekiliyle tadilini arz ve teklif ede
riz. 

Çorum Tokat 
Mehmet Irmak Faruk Demirtola 

Kahramanmaraş Trabzon 
Mehmet Yusuf özbaş Lütfi Göktaş 

Konya 
İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum: KaJbul edenler.. 
Kabul etmeyenler., önerge reddolunmuştur. 
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Bir başka önerge daha vardır, okutuyorum : 
Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
Değiştirme Önergesi 
Madde 28. — A) 
Bent 1 - Pazar yerlerinin, şehir panayırlarının, 

meydanların, mezat yerlerinin ticarethane sahibi olup 
bu gibi açık hava yerlerinde munzam satış yapanlar
dan işgal harcı alınır. (Seyyar satıcılar ile işportacı
lar hariç.) 

BAŞMAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz . 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuştur. 

Faruk Demirtola ve arkadaşlarının önergesini 
tekrar okutuyorum: 

«Madde 28 (A) bendinin 2 nci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz: 

Meydan, pazar yeri gibi yerlerin geçici olarak bir 
amaçla işgali.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuştur. 

Sayın Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önergesi
ni tekrar okutuyorum: 

Çerçeve MaJdde 8. — Aruatoadde 28. — 
A) Fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
«Madde 28. — A) Aşağıda sayılan yerlerin tica

ret veya araçlar durdurma - bekletme amaçlarıyla 
gayesinden kısmen olsun alıkonulması işgal harcı
na tabidir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BALKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DBMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kaibul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuştur. 

8 . 2 . 1979 O : 3 

Sayın Kaya Çakmakçı ve arkadaşlarının önerge-
.sini tekrar okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişjkin kanun tek
lifinin 8 nci maddesinin (A) bendinin 3 ncü fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

3. Belediyelere tahsis olunacak perakendeci ve 
toptancı hallerinde bu maksada uygun kullanımlar 
için ayrılan belirli yerlerin işgali, (toptancı haline 
mal getiren üreticiye ait araçlardan işgal harcı alın
maz). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolunmuştur. 
Sayın Kaya Çakmakçı ve arkadaşlarının Önergesi

ni tekrar okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek-
nun teklifinin 8 nci maddesinin (A) bendinin 4 ncü 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

4. Motorlu kara taşıtlarının park etmesi için 
'belediyelerce bu maksat için özel olarak tesis edilmiş 
yerlerin taşıt araçları ile işgali (2 tekerlekli taşıtlar ha
riç). 

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 Kaya Çakmakçı ve arkadaşlarının önerge
sini tekrar okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
teklifinin 8 nci maddesinin (A) bendinin 4 ncü fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
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4. — Motorlu kara taşıtlarının (Traktör ve rö
morkları ve 2 tekerlekli taşıtlar hariç) park edilmesi 
için tahsis edilen ve esasları belediye meclislerince tes
pit edilen düzen içinde işletilen yerlerin taşıt araçları 
ile işgali. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

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

DEM'İR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 

KaJbul ödemler... KaJbul etmeyenler... Önerge reddo-
lunmuştur. 

Sayın Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesini 
tekrar okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
teklifinin 8 nci maddesinin (A) fıkrasının 1 nci ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

8 nci maddenin (A) fıkrasının 1 nci bendinde yer 
•alan «Seyyar satıcılar ve işportacılar dahil» illetin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa 
Sümer Oral 

ıDenizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 

Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilme
miştir önerge. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 .. 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 8 nci maddesinin 4 nctü fıkrasının A bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

8 nci maddenin A bendinin 4 ncü fıkrasında yer 
alan ve «römorkların» kelimesinin, metinden çıkarıl
masını. 

Bolu Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 

Manisa Denizli 
Sümer Oral Mustafa Kemal Aykurt 

Kars Ankara 
Hidayet Çelebi İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

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 — Onaya sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. KaJbul olunmamıştır. 
Bir diğer önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tekli
finin 8 nci maddesinin A/l fıkrasının «iskele» keli
mesinin eklenmesine, A/l fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 

Ankara Zonguldak 
Mustafa Başoğlu Abdulmüttalip Gül 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

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 — Onaya sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kalbul etmeyenler..*Önerge reddblunmuştur. 
'Bir diğer önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 8 nci maddesinin (B) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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«B işgal harcının mükellefi işgal için izin alan
lar ile bu yerleri bizzat veya araçlarıyla işgal eden 
kimselerdir.» 

Bolu Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 

Manisa Denizli 
Sümer Oral Mustafa Kemal Aykurt 

Kars Ankara 
Hidayet Çelebi İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Tekirdağ 
Nihan tlgün 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kalbul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul olunmamıştır. 
Bir diğer önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 8 nci maddesinin C fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

C) Harcın hesabında, metrekarenin yarısından 
az olanlar hesaba katılmaz, fazlası tama iblâğ olunur. 

Bolu Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 

Ankara Zonguldak 
Mustafa Başoğlu Abdulmuttalip Gül 

Ankara Burdur 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Ahmet Sayın 

Tekirdağ 
Nihan tlgün 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kalbul etmeyenler., önerge reddolunmuştur. 
Bir diğer önerge var, okutuyorum: 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 8 nci maddesiyle de

ğiştirilen Belediye Gelirleri Kanununun 28 nci mad

desinin (A) fıkrasının 4 ncü bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz: 

«4 Motorlu kara taşıtlarının ve römorklarının 
park edilmesi için tahsis edilen ve esasları bdediye 
meclislerince tespit edilen düzen içinde işletilen yer
lerin taşıt araçlarıyla işgali (Köyler ve nahiyelerde 
oturan ve çiftçilikle iştigal edenlerin traktör ve rö
morkları hariç) (iki tekerlekli araçlar hariç). 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kalbul eden

ler.. Kabul eetmeyenler.. önerge reddolunmuştur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Kanunun 28 nci maddesini değiştiren 

8 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı (2 tekerlekli 
taşıtlar hariç) ibaresinin kaldırılması suretiyle mad
denin tadilini arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf özbaş 

Tokat 
Faruk Demirtolar 

Çorum 
Mehmet Irmak 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kalbul edenler.. 

Kabul etmeyenler., önerge reddolunmuştur, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin: 
4 sayılı tarife «işgal harcı» bölümündeki «en az» 

bölümünün muhafazasını ve «en çok» bölümünün 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş 'Konya 
Mehmet Yusuf özbaş İhsan Kabadayı 

Trabzon Tokat 
Lütfi Göktaş Faruk Demirtola 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLl 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. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 8 nci madde

si ile değiştirilen Belediye Gelirleri Kanununun 28 
nci maddesine bağlı işgal harcı tarifesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Erzincan 
İbrahim Topuz Timuçin Turan 

(Bilecik Koceli 
Cemalettin Köklü Adem Ali Sarıoğlu 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Nüfusu 

50 000'e kadar 
300 000'e kadar 
500 000'e kadar 
500 OOO'den yukan 
odan yerler iiçin 

Günde m2'den 
en çak TL. 

en az TL. 

1 - 5 
2 - 10 
5 - 1 5 

7 - 30 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

DEMtR (Sivas) — Kaıtıhyoruız Sayın BaşkaHi 

BAŞKAN — Önergeyi onaya sunuyorum: Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler..^ Önerge reddolunmuş-
tur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan teklifin 8 nci maddesinde söz 
konusu edilen işgal harcına ait (4) sayılk tarifenin 
«günde m2'den/TL.» kısmındaki en az harç nniktar-
larmın sırasıyla 2,3,4,5 lira ve en çok miktadarının 
ise sırasıyla 10,15,20,30 lira olarak değiştMimesdnii 
arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Ankara 
Hayrettin Uysal Aten Öymen 

Kırklareli içel 
Gündüz Onat A l Haydar Eyüboğhı 

Gaziantep 
Ekrem Çetin 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU-

HERREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, eli-
mdzdeifci metindeki tarife biraz dik gözüküyor. Bu 
önerge ile dik tarife daha da yumuşatıliiyor; mü
kellefin daha çok lehine. 

Bu yönleriyle bu önergeye kaıtılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıııyorisunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMtR (Suvas) — Aynı nedenlerle katılıyoruz Sa
yın Başkanım.: 

BAŞKAN — Aynı nedenlerle katılıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kan 

bul edenler.„ Kabul etmeyenler... Önerge kabul olun
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, kabul buıyurdüğunoız bu 
önergeden sonra Sayın Topuz ve arkadaşlarının 
önergesi, Sayın Timuçin Turan ve arkadaşlarının 
önergesi... 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Mümkün talbii efendlim. Yani Ge
nel Kurul cetveldeki değişikliği benimseyince bun
ların işleme konmasına gierek kalmadı. İade ediyo
rum.; 

Sayın Timuçin Turan ve arkadaşlarının öner
gesini, Sayın ibrahim Topuz ve arkadaşlarının öner
gesini, Sayın Köklü ve arkadaşlarının önergesüni, 
Sayın Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesini, Sa
yın Mehmet Emin Dalkıran ve arkadlaşlarının öner* 
gelerind muameleye koymuyoruz ve sahiplerine iade 
edayarunii 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tekıMn 8 ndi maddesiyle de

ğiştirilen Belediye Gelirleri Kanununun. 28 nci mad
desinin (A) fıkrasının 1 ncd bendinde yer alan (sey
yar satıcılar) ibaresinin metinden çıkartılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Erzurum İstanbul 
Osman Demirci Recep Özel 

Niğde Samsun 
Hüseyin Çelik Orhan Uluçay 

Ordu Eskişehir 
Bilâl Taranoğlu İsmet Anigı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?., 

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

BAŞKAN —. KaltıhyorSuinuız. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler...; Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Bir 'başka önerge var, okutuyorum; 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 8 nci maddesiyle de

ğiştirilmek istenen 5237 Sayılı Yasanın 28 nci mad
denin sonuna 

«Motorlu kara taşıt sahiplileri, taşıtların kayıtlı 
olduğu trafik bürosunun bulunduğu belediye vez
nesine günlük 5 lira olarak öder. Ödemeler yıllık 
olarak yapılır, 

Ve talhsffienen her türlü işgal harcı otopark yap
mak üzere ve başka sahalara harcanmayacak şekil
de TC Ziraat Bankası nezdindie teşkil olunacak bir 
fonda toplanır» 

Şeklinde bir hüküm eklenmesi arz ve teklif olu
nur. 

Trabzon Eskişehir 
İbrahim Vecdi Aksakal İsmet Angı 

Bursa Bursa 
Özer Yılmaz Yılmaz Ergenekbn 

Ankara Tekirdağ 
Oğuz Aygün Nihan İligün 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz.; 
Onaya sunuyorum önergeyi: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur, 
Bir başka önerge var, okutuyorum: 

«Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanununun 

28 nci maddesini değiştiren 8 nci maddesine aşa
ğıdaki istisnai hükmün ilavesini arz ve teklif ede
riz, Saygılarımızla. 

«Resmi kuruluşlara ait nakil vasıtaları bu ver
giden muaftır.» 

Kayseri Bursa 
Kemal Doğan Halil Karaatli 

Zomıgulıdalk Kastamonu 
AbduHımuttalfip Gül FetM Acar 

Artvin 
Hasan Ekinci» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
I 

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

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolüınmuştur. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle önergeler üze

rindeki yaptığımız işlemi bitirmiş bulunuyoruz. 
Maddenin açık oya sunulmasınla dair 15 sayın 

üyenin istemi gelmiştir^ Kendilerini arayacağım efen
dim. 

Sayın Topuz?.. Burada. 
Sayın Sayın?.. Burada, 
Sayın Köklü?.. Burada. 
Sayın Ekinci?.. Burada. 
Sayın Sarıoğlü?.. Burada. 
Sayın Elverdi?.. Burada. 
Sayın Turan?.. Burada. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Alırsanız, bir imza alırsanız zaten 

düşer. Ben işaretle oylama yapanın. (AP sıraflaraı-
dan gürültüler) 

Alıyor musunuz efendim?... (CHP sıpalarından 
«Geri aldılar» sesleri) 
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Arıyorum zaten efendim. Böyle bir ses geldi 
de onun (için sıoruyorum. 

Sayın Turan?.. Burada. 
Sayın Oral?.. Burada. 
Sayın Yılmaz?.. Burada. 
Sayın Gürdrama?.. Burada. 
Sayın Anığı?.. Burada, mevcut. 
Sayın Demirci?.. Burada. 
Sayın Köylüoğlu?.. Burada. 
Sayın Dura?.. Burada. 
Sayın Çakmakçı?.. Burada. 
Sayın arkadaşlarımız buradalar. (CHP sıraların

dan «Oyları kupaya atalımı» sesleri) 
Efendim sizin kabulünüze bağlı. (AP sıralann-

• dan gürültüler) 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Angı, buyurun efendim, bir 

şey mi var? (AP sıralarından gürültüler) 
Zaitiâliiniz geri mi aldınız efendim? 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun eefendim. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Ben geri alıyorum 

efendim. (AP sıralarından «Tekabbül ediyoruz» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Ekinci ahn-
oa, imza 14'e düşer, ben yaparım bu işi lişaretle. 

Evet değerli arkadaşlarım, maddeyi onayınıza 
sunuyorum... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Tekabbül 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Tekabbül ediyorsunuz. Elbette, 
elbette. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, siz «Maddeyi oylarınıza sunuyorum» dedikten 
sonra tekabbül etmesi anlam ifade ediyor mu efen
dim? 

BAŞKAN — Evet 

• • «•» 
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ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Zaten tekabbül 
değil, tekeffül etti efendim, tekeffül ettiler. (CHP -
sıralarından .gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, (Gürültüler) 
Efendim, içinizde en çok yorulması lazım ge

len, sanıyorum benim. Ben, Genel Kurulun em
rindeyim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Evet, rica edenim, görevimi yapıyorumv Göre
vimi yapıyorum. («Oylamanın nasıl yapılacağını 
oylamadınız» sesleri) 

Affedensiniz, oylamanın sekini kararlaştırma
mız lazım, bu saatte biraz yanlışlıklar yapıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, oylamanın, ismini okudu
ğum sayın arkadaşımın yerinden «kafbul», «ret» ve
ya «çekinser» biçiminde ifadeyle yapılması hususu
nu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Bu biçimde yapaca
ğım efendim. 

Önce imzası bulunan üyelerin reylerini alaca
ğ a 

(Oylar toplandı^ 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?,. 

Yok, 
Oylama işlemi bitmiştir^ 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, açık oyla
maya 232 sayın üye katılmış ölüp, 214 kabul, 18 
ret oyu kulaıulmıştır. 

8 nci maddede okunduğu biçimiyle kabul edil
miştir efendim. 

Değeri arkadaşlarım, çalışma saatimiz dolmuş
tur; Gensoru önergeleri üzerindeki görüşmelerle, 
kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için, bugün saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi ıfcapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 05,50 

* • 
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VIL — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, An
talya ili köy yollarına ilişkin sorusu ve Köy İsleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali Topudun yazılı cevabı. 
(71384) (1) 

4.12.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. 1977 yılı Antalya köy yolları programında 
hangi yollar vardır? Hangileri tamamlanmış, hangi
leri 1978 yılına aktarılmıştır? 

2. 1978 yılında Antalya köy yolları programın
da hangi yollar vardır, bunların hangileri yapılmış
tır? 

3. Bu yolların başlanıp da bırakılanları var mı
dır, gerekçesi nedir? 

4. Daha önceki yıllarda programda olup da bi
tirilmeden programdan çıkarılan yol var mıdır? 

5. Antalya'da tekerlekli vasıta gidemeyen yol
suz köyler hangileridir? Yol yapımında bunlara ön
celik verme düşünülüyor mu? 

7.2.1979 
TC 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı 
Tetkik - Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 06-04/57 - 1334 

Konu-: İhsan Ataöv'ün yazılı soru önergesi 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.12.1978 gün ve Gn. Sek. Kan. Md. 
7/384-2602/15595 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Bakanlığı
mıza yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

(7) Not : Bu soru cevabına ekli cetveller çokluğu 
nedeniyle yayınlanamamıstır. (7/384 esas numaralı 
dosyasındadır.) 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv Tarafından Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına Yöneltilen Ya

zılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. 1977 yılı Antalya ili yol yapım program lis

tesi ilişikte gönderilmiştir. Bu programda yıl içeri
sindeki uygulamalarla 1978 yılına aktarılan yollar 
belirtilmiştir. 

2. 24.1.1979 günü itibariyle yapılan uygulamaları 
gösteren 1978 program listesi yine ilişikte bulunmak
tadır. 

3. Yapımına başlanan fakat bitirilemeyen yollar 
çoğunlukla ihtilaflı yollardır. 

4. Daha önceki yıllarda programda olupda biti
rilmeden programdan çıkarılan yollar mevcuttur. Bu 
gibi yollardan bir kısmı ihtilaflı olduğundan, diğer
leri ise hizmetin, sosyal ve ekonomik yönden ger
çek gereksinme duyulan yörelere öncelikle götürül
mesi gereğinden dolayı ilin kapasitesi ölçüsünde prog
ramdan çıkarılmıştır. 

5. Antalya ilinin hiç yolu olmayan 17 köyüne 
ait bilgiler ek listede bulunmaktadır. 

Bu köylerin 1979 yılında, KUP programında, 
1980 ve daha sonraki yıllarda ele alınarak yola ka
vuşturulacak olanları bu listede belirtilmiştir. 

Ayrıca KUP uygulamaları için ll'e gönderilmiş 
bulunan 14 adet dozer vasıtasıyla ilk 3 ayda 153 
Km. yol yapılacaktır. 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine ilan ve reklam veren kuruluşlara ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'in ya
zılı cevabı. (7/406) 

26.12.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı Teo
man Köprülüler tarafından (Yazılı olarak) cevap
landırılmasına delâlet buyurmanızı saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

1. Hükümet olduğunuzdan bu yana, Bakanlığı
nızla organik bağ içinde bulunan bazı kuruluşların, 
Sayın Başbakanın eşi Rahşan hanımefendinin sahibi 
bulunduğu «Umut» isimli gazeteye ilan ve reklam 
vermek suretiyle yardımcı oldukları doğru mudur? 

2. Ziraat Bankası, Tariş, Çukobirlik, Gima ve 
Güneydoğu Birliklerinin adı geçen gazeteye 11 ay 
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içinde verdikleri ilan ve reklam karşılığı ücret ne 
kadardır? 

3. Sadece Ziraat Bankası tarafından ödenen mik
tarın 388 bin lira, Tariş tarafından ödenenin ise 245 
bin lira civarında olduğu doğru mudur? 

4. Adı geçen müesseselerden 1978 yılı içinde 
zarar edeni var mıdır? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 

Içticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2) 

3192 
Banka ̂ e Kredi 

7.2.1979 
Konu ulstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.1.1979 tarihli 7/406-2735/16325 sayılı ya

zınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Turan Koçal'ın yazılı 

soru önergesinde yer alan konular; Bakanlığımıza 
bağlı bulunan, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 
Tariş, Çukobirlik, Güneydoğu Birlikleri ile Gima'ya 
incelettirilmiş olup sonucunda; 

1. TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce 
Umut Gazetesine yeni hükümetin kuruluşundan bu 
yana (31.12.1978 tarihine kadar) 170 000 liralık rek
lam verildiği, gelmiş faturalara ödenen miktarın. 
90 000 liradan ibaret bulunduğu, bankanın 1978 yı
lı içinde kâr ettiği, henüz kesin rakam alınmamakla 
birlikte, kâr miktarının 2 milyar lira civarında olaca
ğının sanıldığı; 

2. Tariş'in; Tariş Toz Deterjan reklamı için 1978 
yılı içerisinde adıgeçen gazeteye toplam 56 000 lira 
tutarında reklam verdiği, henüz kesin hesap çıkartıla-
madığı için 1978 yılı için kâr - zarar durumunun bel
li olmadığı; 

3. Çukobirlik'in; 1978 yılı içerisinde Umut Ga
zetesine toplam 80 000 lira tutarında reklam verdiği, 
kesin hesapların henüz çıkartılmaması nedeniyle 1978 
yılı içerisindeki kâr-zarar durumunun belirlenemedi
ği. 

4. Güneydoğu Birliklerince ise; 1978 yılı içeri
sinde adı geçen gazeteye reklam karşılığı olarak 
40 000 lira ödendiği ve 1978 yılı dönemine ait kâr-
zarar durumunun henüz çıkartılamadığı. 

5. Gima TAŞ Genel Müdürlüğünce ise; 1978 
yılında Umut Gazetesine toplam 88 350 lira reklam 

bedeli ödendiği ve 1978 yılı faaliyet dönemine iliş
kin hesapların henüz kapatılmaması nedeniyle bu dö
neme ait kâr-zarar durumunun zaptanamadığı; anla
şılmıştır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

Teoman Köprülüler 
3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'in, Çay-

Kur Genel Müdürlüğünce yapılan ihaleye ilişkin so
rusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın 
yazılı cevabı. (71414) 

16.1.1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sayın Tuncay Mataracı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri Milletvekili 

Mehmet Doğan 
1. Bakanlığınıza bağlı Çay -Kur Genel Müdür

lüğü tarafından Rize'den îstanbul Çay Paketleme Fab
rikasına nakliye işi dolayısıyla bir ihale yapılmış mı
dır? 

2. Bu ihale 19.12.1978 günü Yakup Cengiz ve 
Oğulları Firmasına toplam 18 000 ton ve tonu 1 040 
lira üzerinden yapılmış mıdır? 

3. Bilahara, ihale makamı Bakanlığa da sormak 
suretiyle, ihaleyi bu sefer 21 000 ton üzerinden ve 
tonu 1 140 liradan Fener Nakliyat Firmasına ver
miş midir? 

4. Resmi bir devlet ihalesinin böyle keyfi bir 
tasarrufla istenilen firmaya verilmesi sizce doğru mu
dur? 

5. Adı geçen ihalenin 100 lira (tonda) fazla fiyat 
veren bir firmaya verilişinin altında yatan sebep ne
dir? Devlete 2 milyon yüzbin lira zarar ettiren bu 
davranış ne ile izah edilebilir? 

6. Çay - Kur Genel Müdürlüğü ve Bakanlık 
bünyesinde böyle bir yolsuzluğu yapabilecek kimse
ler varsa, bunlar Fener Nakliyat Firmasından rüşvet 
almışlar mıdır? Bu rüşvet miktarı ne kadardır? 

TC 
Gümrük ve Tekel 7.2.1979 

Bakanüğı 
Bakan 

Sayı : 11985 
Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 
sözlü, 7/414-2817/16964 sayılı, 25 Ocak 1979 günlü 
yazınız. 
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İlgide kayıtlı yazınıza ekli olarak gönderilen ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan tarafından Çay-
Kur Genel Müdürlüğünce yapılan ihaleye ilişkin 16 
Ocak 1979 günlü yazılı soru önergesine soru sıraları
na bağlı bir şekilde aşağıdaki cevaplar verilmiş bu
lunmaktadır. 

1. Bakanlığıma bağlı Çay - Kur Genel Müdür
lüğü tarafından Rize'den İstanbul Çay Paketleme 
Fabrikasına 26 bin ton torbalı kuru çay nakliyesi iha
leye çıkarılmıştır. 

2. (19 Aralık 1978) günü akşamına kadar sa-
tınalma Komisyonuna teslim edilen teklif mektup
larına göre 8 nakliyeci firmanın başvurduğu anla
şılmıştır. 

Başvuran firmalar arasında bulunan Yakup Cen
giz ve Oğulları Firmasına taşıma işi verilmemiştir. 

Taşıma işi, bölgeler halinde yapılan ihale sonu
cunda ve satınalma komisyonunun 20 Aralık 1978 
tarih ve 132 sayılı kararı gereğince : 

Birinci Bölge : Ulaş Nakliyat Firmasına, 
İkinci Bölge : Rize Taşımacılık Firmasına, 
Üçüncü Bölge : Fener Nakliyat Firmasına, 
Dördüncü Bölge : Fener Nakliyat Firmasına, 
Tekliflerin uygun görülmesi nedeniyle verilmiş bu

lunmaktadır. 
3. Fener Nakliyat Firmasının Üçüncü Bölgeden 

yapacağı taşıma işi, tonu 1 100 liradan, Dördüncü 
Bölge ise tonu 1 050 liradan bu firmanın üzerinde 
kalmıştır. 
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4. ve 5. Yakup Cengiz ve Oğulları Firması 1975 
yılında, Çay - Kur'un taşıma işini deruhte ederken 
bir kamyon çayı (8 bin 744 kilo), İstanbul Çay Pa
ketleme Fabrikasına tamam olarak teslim etmesi ge
rekirken taşıma işini kötüye kullanması nedeniyle hak
kında Genel Müdürlüğümce istirdat davası açılmış ve 
bu firma Yönetim Kurulunun 1975/241 sayılı 18 Tem
muz 1975 günlü kararı ile bir daha nakliye ihalesine 
sokulmaması uygun görülerek kara listeye alınmıştır. 

Bu firmanın üzerinde ihale kalmayacağını bilmesi
ne rağmen düşük fiyatlarda teklifte bulunması çok 
olağan bir davranıştır. 

Rize Asliye Mahkemesinde halen devam eden 
1975/234 sayılı dava dosyası sonuçlanmamıştır. 

6. Çay - Kur Genel Müdürlüğü 440 sayılı Ka
nuna göre hizmet ifa ettiğinden 2490 sayılı Yasaya 
bağlı değildir. Bu nedenle, Çay - Kur Genel Müdür
lüğünde itimada şayan görülmeyen Yakup Cengiz ve 
Oğulları Firmasına ihale yapılmamıştır. 

Bakanlığım bünyesinde ihale ile ilgili herhangi 
bir işlem yapılmamıştır. Yasalara ve kamu iktisadi 
teşebbüslerindeki faaliyete uygun olarak yapılan iha
le işlemi için en ufak bir aksaklık bulunmamakta
dır. 

Arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

** 
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Çorum 
ve 

Milletvekili Mehmet Irmak ive 9 Arkadaşının; Anayasa ve Yasallara Aykırı İşlemlerinden Ötürü Eğitin] 
Yapılamaz Hale Getirdiği İddiasıyla MİHİ Eğitim Bakam Necdet (Uğur Hakkımda bir Gensoru 

Açılmasına İlişkin ÖneaıgesJrie Verilen oyların Soltucu 

{Gamomnıun gündeme ataması reddedilmiştir.) 

AFYONKARAHISAR 
Mehmet Özutku 

ANTALYA 
Galip Kaya 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Ali Elverdi 

ADANA 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınan 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHISAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhanı Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çdktarîer : 

Geçersiz oy : 
Oya katılmayanlar : 

Açıflc üyelikler : 

4501 

231. 

16 
215 

: 

215 
4 

{Kabul Edenler) 

1 ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Mehmet Irmak 

| ERZİNCAN 
' Timuçin Turan 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 

İSTANBUL 
Fehmi Cümalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

[ Recep Özel 
KAHRAMANMARAŞ 

1 Mehmet Yusuf Özbaş 
Mehmet Şerefoğlu 

(Reddedenler) 

A. ismet Çanakçı 
Ahmet Hamdİ Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Selâhattin öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Say 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Bayka| 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyei 

Necati Cebe 
irfan Özaydmlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 

BURDUR 
Cemal Aktaj 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Saffet U r a l -

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

. 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

TOKAT 
Faruk Demirtola 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer ihsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
BahatCin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbıli Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 
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ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem 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 
Velî Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Eirgit 
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 
M. Kâzım özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel! Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa. Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hülseiyfim Kaielii 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizatmettin Çoban 

MALATYA 
Lülfifi Doğam 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasam Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Eridn Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şeraföttiri, Elçli 
Mertlin Musaoğlu 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yısknaz 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 
İlyas Kılıç 

î. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yıımaz 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. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan KaraçeLik 

KIRKLARELt 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 

I Turan Güneş 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Möhmıet Cam {.(B) 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHtSAR 
Güneş Önigüit! (1B.) 
Ah' İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
îhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç (ö.) 
Teoman Köprülüler (!B.) 
İsmail Hakkı Köylüoglu 
Abdurrahman Oğultürk 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 
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AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR, 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin înkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
HüisetyiİıV Yılmaz; (t.) 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BÎTLtS 
Abidin inan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Halûk KaraJbörklü 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
irfan B'inay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimfoek 
Asılan Topçuibaşı 

DENlZLt 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdı Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 
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EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevizıat KÖısoğlu 
Korkut özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet! Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali KÖymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 

Turan Kocal 
Osman .Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâıl Yardımcı (İ.) 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinası Osma 
Cemal Tercan <t) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Hasan Seyithanoğlu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
OBşlk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
ibrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Günet 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kutoilay İmer 

(Oya Katılmayanlar) 
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Necati Kalayctofelu 
Aydın Menderes 
Fairulki iSülkiaıtı, (]B,) 

KÜTAHYA 
Alhrnet Mahir Ab&um 
Hülseyinı Caıvft ErĞentit 
Hham Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önoİ Sakar 
Faik Türün 
Yahya IMu 
H a » Yuritsev»ı 

MARDİN 
Fehım Adak 
Abdülkadir Tanurağaoğhı 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahrnieit Butdaniı 
Zeyyat Mandafocd 

MUŞ 
Kasım Emıre 
M. Emm SeydagiJ 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethetti Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avtııi Kavurmacıoğlu 
Sadi SomuncuoglU 

ORDU 
Mernduh Ekşi (Bkş. V.) 
Hamldti Mağdeh l(l.Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Târanoğlu 

RİZE 
İzzet Akça! 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahâttin Gürdrama 
Güngör Hun 

: SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 

(Açık- Ü} 

Aydın 
Edim« 
Mainisa 
Muğla 

1, Etem Ezgü 
Nafiz Kurt ! 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliiker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerîm Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 

j Ali Şevki Erek 
TRABZON 

İbrahim Vecdi Aksakal 
1 Kemal Cevher 

Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 

melikler) 

1 
1 
1 
1 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
ıMıutsJjitH Görentaş (Bşk, V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyiüboğlu (Bşk.V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Karakaışi (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 

j Koksal Toptan 

Yekûn 
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1948. Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değiştiktik Yapdmasmıa Biçkin Kanun 
Teklif inin 5 nd Maddesine varöîen oylamn sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçükten©-
pınar 
ismail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHISAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güney öngült 
Mete Tan 

AÖR1 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukaa 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustaıfia Kılıç 
Teoman Köpnüliül'er 
Abdurranman OğuMrk 

Üye sayısı : 450 
Oy vereokar : 24Q 

Kabul edenler : 221 
Reddedenler : 19 

Çekimserler : — 
Geçersiz oylar : — 

Oya katılmayanlar : 206 
Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
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 
İrfan özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağa 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktag 

BURSA 
Nail Atiı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Attan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Hail Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Sabiti öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik öztürk 
Ali Rıza Septlioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Okçum 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 

Ekrem 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 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Eğe 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Byülboğlu 
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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 

ÎZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel ÇaJcmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Arash 
Turgut Artaç 
tsmet Atalay 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Özutku 

ANTALYA 
Kaya Çakmakçı 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi 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 
Hüsıeytin Kaüelıi 
Faıruık SÜilkıan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaimettin Çaban 

MALATYA 
Lütfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaislan 
Ali Kırca 
Mustafa Şenitöiıik 

MANİSA 
Hasan Ali Dağdı 
Ze)kii Karagözlü 

Erkin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Meitön Musaoğkt 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Saırmi Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
İlyas Kılıç 
Muzalfer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 

(Reddedenler) 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Alıl Elverdi 
Halil Karaatlı 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

İSTANBUL 
Recep Özel 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Şerefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
ihsan Kabadayı 

Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yümaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Salbri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevilt 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelıik 

NİĞDE 
Hüseyin Çeliık 

ORDU 
Bilâl Taranoğlu 

SAKARYA 
Güngör Hun 

TRABZON 
Lütfil Göktaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
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ADANA 
Oevdöt Akçalı 

1 Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 

1 Hasan Gtirsoy 
1 Selâhattin Kılıç 
1 Muslihittin Yılmaz Mete 
1 Ahmet Topaloğlu 
1 Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

1 Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHÎSAR 
1 Ali îhsan Ulubahşi 
1 AĞRI 
1 Mikâil Aydemir 
1 Kerem Şahin 
1 Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
1 Etem Naci Altunay 
1 Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 

1 Sebati Ataman • 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
îhsan Karaçam 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVÎN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESÎR 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
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(Oya Katılmayanlar) 

I Cemalettin tnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü1 Yıtaıaız (î.) 

BÎNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLÎS 
Abidin inan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Yılmaz Ergenekon 

| Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Âkay 
trfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimfbek 
Mehmelt Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Musltafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğhı 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmult Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
Îsmail Hakkı Yıldırım 

- 3 1 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 
ismail Özen 
Yusuf. Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
imam Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GÎRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
A1İ Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
%\i Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
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 
Turan Kocal 
Osman Özer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı (I.) 

1 — 

ÎZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan (I.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
îsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERÎ 
Kemal Doğan 1 
Mahmut Şevket Doğan 1 
(Bşk,V.) 
Mehmet Doğan 1 
Turhan Feyzfioğlu 1 
Mehmet Zeki Okur 1 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 1 

KIRŞEHİR 1 
Mustafa Eşrefoğlu 1 

KONYA 1 
Tahir Büyükkörükçü 1 
Necmettin Erbakan 1 
Agâh Oktay Güner 1 
Mustafa Güzelkılınç 1 
M. Kuibîlaçv tm«r 1 
Necati Kaliaıycıoğfoı 1 
Aydta Menderes 1 

KÜTAHYA 1 
Atalet Mahir Abtan 1 
Hülseytaı Cavjt Erddmıir 1 
Illhaın Ersioy 1 
Alii îrfan Haznedar 1 

MALATYA 1 
Mehmet Recaıi Kutan 1 
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MANİSA 
Sümer Oral 
önoi Şaıkar 
Faik Tünün 
Yatıya Uslo 
Hail Yurtseveri 

MARDİN 
Fetoim Adaik 
Abdülfcadir Timprağaoğkı 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Büldanlı 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Ernjkı Seydagi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

1 NİĞDE 
H. Avtoi Kavuırmacıoğlu 
Sadi SamuncuDğlu 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Hamdii Mağden (1. Ü.) 

| Kemal Şensoy 
RtZE 

İzzet Akçal 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
î. Etem Ezgü 
t. Etem Kıhçoğlu 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S, Orhan Uluçay 

(Açık Üy 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

SÜRT 
Zeki Çeliker (1. Ü.) 
\bdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Dem'irtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 

elikler) 

1 
1, 
1, 
1 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Müsün Gönentaş (ıBşfc. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
ö . Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk.V) 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Afodulmuttalip Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

~ 312 ... 
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1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunumda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kamun 

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 
Güneş Öngiüt 
Mete Tapı 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. îsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öcal 
Altan Öymen 

Tekfiflnin 6 ma. Maddesinle Veıüteaı Oylaran Sonucu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Geçersıiz oylar : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

450 
236 
2Ü8 
m 
— 
— 

210 
4 

(Kabul Edenler) 

Erol Saraçoğlu 
önder Sav 
Cengiz Şenses 

AİMTALYA 
Deniz Baykail 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta İ T A v l U l A V V Jt̂ M>AVM> 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfanı Özaydınk 
Sadullah Usumi 

BtLECÎK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk KaraJböridü 

BURDUR 
Cemal Aktag 

BURSA 
Naü Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Saibrİ Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
/ ^ . I A I r ^ ı . w 

Celal Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septdoğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ek reni Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

(Kabul edilmiştir.) 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

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 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşıkiuın 
Yüksel Çadonur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kiişlajlı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
ismet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhanı 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

ANKARA 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

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 
Faruik Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaimettin Çoban 

MALATYA 
Lütfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmeit Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zelki KaıragözJDü 
Brfcin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şeraf ettin Elçi 
Metin Musaoğîu 
Ahmet Türlk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Erttuğru! Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
llyas Kılıç 
Muzaffer önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 

(Reddedenler) 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaath 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mehmet Zeki Okur 

KOCAELİ 
İbrahim Topuz 

KONYA 
İhsan Kalbadayı 

MANİSA 
Sümer Oral 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

SAKARYA 
Selahattin Gürdrama 

Mahmut Özdemlkı 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cine! 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlü 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selahattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmelt Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 
Koksal Toptan 

İ 
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ADANA 
OevdÖt Akçadır 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Tüfkeş 

ADIYAMAN 
Halü Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHÎSAR 
Hasan Akkuş 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Ahmet Hamldi Çelebi (t,) 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR ERZİNCAN 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
OÜISJIÜ Yılmaz ı(l.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyetitin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Yılmaz Ergenekon 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan B'inay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bi'beroglu 
Ahmet Çimtoek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçu'başı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

Timuçin Turan 
ERZURUM 

Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
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 

Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yarldımcu (İ.) 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercam (t.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmalil Halkkı Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
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Mustafa Güzelkılınç 
M. Kubilay îmer 
Necati Kalaycıoğjhı 
Aydan Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hülseytim Gavlt Brdıeımdr 
İlhan Ersoy 
Alli' İrfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Önol Sakar 
Faik Tüirün 
Yahya. Uslu 
Hail Yuntseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Abdiüfflkadıir Tiimıuırağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

Zeyyat Mandalina 
MUŞ 

Kasını Emre 
M. Emin Seydaıgi 

NEVŞEHİR 
îbrahlim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Sadi Somuncuoghı 

ORDU 
Memdulh Bkjsji (iBşik.V) 
Marndı Mağden (1, Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nura Bayar 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 

(Açık Üy 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

1. Etem Kıhçoğlu 
Nafiz Kurt 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker (1, Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel KaramoHaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan tlgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demürtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 

elikler) 

1 
1, 
1 
1 

Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Gevheri 
Salih össcam 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN V / I l ı 

Mslih Göreoltas (B§k.V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyülboğlu 
(Bşk. V. ) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Cahlit Kajraka§ (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızüışık 

Yekûn 
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1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Degişidik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tekliflinin 7 nci Maddesine Yenilen Oylaan Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler : 

Kaibul edenler : 
Reddedenler 
Çekftnserler 

Geçersiz oylar 
Oya kjatıtoııayanilar 

Açık üyelikler 

450 
276 
218 
58 
— 

: -* 
17Q 

• 4 

(Kabul Edenler) 

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 
Güneş Öngüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan, Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman* Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öcal 
Altan Öymen 

- 3Î7 -

Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Ath 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Attan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazakı 
Adnan Kesicin 
Ömer İfasan P*küz 

DİYARBAKIR 
HaMl Akgül 
Mehmet İskân AnigoŞlu 
Bahattin Kmakoç 

EDİRNE 
Süleyman Sahti Gsaal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertüğ 
Faik Öztüsk 
Ali Rıza Sep*CQ&u 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şaton 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçtte 

GAZÎAOTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem* Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemâl Çilesiz 
Hasan Vamîk ^Fekm 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAYj 
Haydar Demirtaş 
öner Miski 
Mevlüt Öaai 
Sabri 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 Er*oy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Konim 
Abdurrahman JCöksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
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İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
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 
ismet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabrı Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 

ADANA 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 

AFYONKARAHİSAR 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Farulk Sükan 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Nizameittin Çaban 

MALATYA 
Lültlfi Doğan 
Ttuiran Fırat 
Ahmet Karaaslan 
AH Kırca 
Mustafa Şenitürk 

MANtSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki KaıragözÜ 
Eriklin Topîkıaya 
Hasan Zetaigin 

MARDİN 
Şerafefitlinj Elçi 

Metin Muısaöğfoı 
Ahmet Türik 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

MUĞLA 
Sami Göikmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavk 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal YiükJsök'M 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Teme1! Ateş 
Enbuğrul Günay 
Günay Yalın 

RtZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tunjcay Ma|taraeı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
Ilyas Kılıç 
Muzaffer Önder 

StİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP -
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettjin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 

(Reddedenler) 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 

' A l Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇORUM 
Mehmest Irmak 

DİYARBAKIR 
Abdüllaltif Ensarioğlu 

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 Erkank 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Salbri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet SaMh Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Eceviıt 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçeldk 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 
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İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Recep Özel 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Şerefoğlu 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Zeki Okur 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Haül Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Özutku 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Mustafa Başoğlu 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
ihsan Karaçam 
Muiataifa Kılıç OB.) 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Hasan Ünal 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
ibrahim Topuz 

KONYA 
İhsaa Kabaldaiyı 

KÜTAHYA 
Ali İrfan Haznedar 

MANİSA 
Sümer Oral 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğdu 

BALIKESİR 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin Inkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü' Yılmazı 

BtNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 
Muhyetltin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
irfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bîberoğlu 
Ahmet Çimfbek 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz I 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

NlĞDE 
HOseyto Çelük 

SAKARYA 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Hüseyin Özalp 
S, Orhan Uluçay 

TEKİRDAĞ 
Nihan Ilgün 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

'GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

TOKAT 
Faruk Demürtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 
Lütfıi Göktaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Albdulmuttalip Gül 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Osman özer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyaıışan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cetmıal Teıpaın 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Yusuf Özfbaş 
rfasan Seyithanoğiu 

(KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 

(Oya Katılmayanlar) 
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İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kufailaıy tmıer 
Necati Kalaycıoğlu 
Aydın Memdfâres 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir At tan 
Hüseyta Cdvît BndömSr 
Ulan Ersiay 

MALATYA 
Mdbimıet Recai Kıttan 

MANİSA 
Önol Şato: 
Failk TiMin 
Yahlya \Ma 
Hail Yuntseven 

MARDİN 
Fehim Ada'k 
AbdÜİkaldıiır Timjurağaoglu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmöt Buldaniı 
Zeyıyat ManSdafaci 

MUŞ 
Ka&ıim Emre 
M. Emin Seydaıgü 

NEVŞEHİR 
İbrahta Ethem Boz 

NİĞDE 
H. Avnü Kavurmaaoğiu 
Sadi Somuncuıoglu 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk, V.) 
Haırridli Mağidein (1. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğiu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAM'SUN 
1. Etem Ezgü 
1. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çelkler (L.Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 

TRABZON 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
(MusOilh Oönentaş (lBşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyüfboğlu (Bşk.V.) 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Cahiiıt Karakajş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 

(Açık Üyelik) 

Aydın 
Edıiırme 
Manisa 
Muğla 

Yekûn 
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1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklif iriîn 8 udi Maddesine Verilen Oylara» Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih KemaLKüçüktepe-
pmar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öcal 
Altan Öymen 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul ödenter : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Geçersiz oy : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyeüSder : 

45Q 
232 
214 
18 
— 
— 

2114 
4 

(Kabul Edenler) 

Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Demir BaykaJ 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
SaduUah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖT O Liri \J \J Jur 

Hasan Celâlettin Ezman 
BOLU 

Bayram Turan Çetıin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemai Aktaş 

BURSA 
NaÜ Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

— a 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün. 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Bahattıin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Saibrü Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

2 1 -

HAKKARİ 
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 
Velî 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 
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İlhan Özbay 
M. Kâzım özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmpr 
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 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi 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 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaımettin Çoban 

MALATYA 
LiMi- Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Al'i Kırca 
Mustafa Şentâirfc 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki KaıragözKü 
Erkin Topıkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Meittin Musaoğlu 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Şamıİ Gökmen 

MUŞ 
Burhan Gartip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecetoiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
llyas Kılıç 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanli 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFAİ 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan KaraçeMk 

ANKARA 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

ANTALYA 
Kaya Çakmakçı 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Alı Elverdli 
Özer Yılmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Osman Demirci 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 

İSTANBUL 
Recep Özel 

KASTAMONU 
İsmail Hilmi Dura 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

MANİSA 
Sümer Oral 

NEVŞEHİR 
Esat KıratlııoğUu 

SAKARYA 
Selâhattin Gürdrama 

ZONGULDAK 
Atodulmuttalip Gül 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topalöğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Ahmet Hamidi Çekıbi (t.) 
Orhan Eren • 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
îhsan Karaçam 
Muisıtafa Kılıç (ıB.) 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 

Emin Engin Tanrıverdi 
Hüisınjü Yılmaz $.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BÎTLÎS 
Abidin Înan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimfoek 
Mehmeit Irmak 
Aslan Topçufbaşı 

DENÎZLÎ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut) Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Alii Rıza Septıioğlııı (!B.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 

Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin încioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GÎRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
M. Kömlal Çitesiiz (1. Ü.) 
Nizalheitin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
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 
Turan Kocal 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 

Numan Uzun 
Celâl Y&lrtfiimto .,(İ.) 

ÎZMÎR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
(Cemal Tercan (t.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet .Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
<Bş|k. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan. Feyziioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kubiılay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablüm 
Hüseyin Cavit Erdeımir 
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lülhan Ersoy 
Ali İrfan Hazinedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Önol Şalkar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Ha'llil Yuıitlsevetı 

MARDİN, 
Fehim Adalk 
ŞaraJteftkı Ellçü ı(B.) 
Abdüflkadıir Timurağaoğkı 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmiöt Büidanlı 
Zeyyat Mandali<nüi 

MUŞ; 
Kasım Enire 
M. Emıkı Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem. Boz 
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NİĞDE 
Hüseıy&n Çelik 

; H. Avni Kavunmac^oğlu 
; Sadü Skwnuncuoghı 

ORDU 
Mem4uh Ekşi (Bkş. V.) 
Hamjdi MM&n (L Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa» Dağıstanlı * 
t Etem Ezgü 
t. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

• • > • 
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SİİRT 
Zeki Çeiker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Etnveı? Aköîva (IB.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
M. Sa)bri Kılıç 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galîp Çetin 

VAN 
<M>u$liıh Görietajtaş (B§)k. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyülboğlu (Bşk.V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet GüLtekin Kızılrşık 
Koksal Toptan 

(Açık Üyelikler) 

Aydan 1 
Edime lı 
Manisa 1 
Muğla 1 

Yökûn 4 

)>&<\ 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ KOKSAL TOPTAN VE 9 ARKADAŞININ; ANADOLU AJANSI YÖ
NETİM KURULUNUN YASALARA AYKIRI İŞLEMLERİNE GÖZ YUMDUĞU İDDİASIYLA TURİZM 
VE TANITMA BAKANI ALEV COŞKUN HAKKINDA ANAYASANIN 89 NCU, MİLLET MECLİSİ 
İÇTÜZÜĞÜNÜN 107 NCİ MADDELERİ UYARINCA BİR GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN 

ÖNERGESİ, (11/47) 

11/47 numaralı Gensoru Önergesinin tam metni : 

MÎLLET MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Hükümetin tertibi ile Anadolu Ajansına faşist yöntemlerle bir baskın yapılmış ve bu milli Devlet Ajansı 
işgal edilmiştir. 

tşgal tarihinden bu yana Ajansta bir dram perde, perde oynanmaya başlanmıştır. 
Yeni ve işgalci idare meclisince, hortlatılan sansür, Ajansta çalışanlar üzerinde sürdürülen baskı ve terör, 

marksist bir kadronun oluşturulması çalışmaları yürü Jülmektedir. 
Bir işgal sonu ele geçirilen Anadolu Ajansı'nm yeni idare meclisi kararıyla hiçbir gerekçe gösterilmeden, 

sırf splcu olmayanlara gözdağı vermek maksadıyla, kaıunsuz, haksız ve mazeretsiz bir muameleye müstehak 
bırakılarak iş akitleri feshedilmektedir. 

Yıllarca emek vermiş olanları hizmetleri, idare meclisince bir kalemde hiç sayılarak işten çıkarılmaktadır, 
Hele faşist yöntemle yapılan bu muamelenin, işçiden, emekten, basın hürriyetinden, özgürlükçü demokrasi
den, kardeşlikten, iş barışından yana olduğunu yıllarca dilinden düşürmeyen bir siyasi partinin iktidarı dö
neminde bilinçli olarak yönetime getirdiği sendikacılar marifetiyle yaptırması çok düşündürücüdür. 

İşten çıkarılmayla ilgili olarak yeni Murahhas Müdür Aytekin Yıldız, izmasıyla çalışanlara gönderilen 
yazı aynen şöyledir : 

« Yönet jm Kurulumuz, 3 Mayıs 1978 tarihinde aldığı karar gereğince, karar tarihinden geçerli olmak ve 
kanuni haklarınız mahfuz kalmak şartıyla, iş aklinizin feshine karar verilmiştir. 

İhbar süresi içinde çalışmanıza gerek görülmediğinden, bu süreye ait ihbar tazminatınız peşin olarak öde
necektir. 

Hizmetinize karşılık tahakkuk ettirilecek kıdem tazninatınız Ajansın içinde bulunduğu maddi imkânsızlık 
nedeniyle taksitler halinde ödenecektir. 

Şimdiye kadarki hizmetleriniz için teşekkür ederim.» 
Bu yazıya rağmen, bugüne kadar kanundan ve mevzuattan doğan çalışanlara ait hakların hiçbiri verilme

miştir. 
İş akitlerinin yeni İdare Meclisince tek taraflı ve bir gerekçe gösterilmeksizin feshedilmesi, toplu iş söz

leşmesi, Anadolu Ajansı Personel Yönetmeliği, 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu ve 1475 sayılı İşçi Kanunu 
hükümlerine aykırıdır. 

İşten çıkarma işlemi, kızıl renkli faşist bir idarenin kanun, nizam ve mevzuat tanımayan kara bir tasarru
fudur. Bu tasarruf meri toplu iş sözleşmesinin şu maddelerine aykırı bulunmaktadır : 

Madde 11. — Haklı neden olmadıkça TGS üyesi işten çıkarılamaz. Çıkarıldığı takdirde, yasa ve sözleş
meden doğan hakları işveren tarafından derhal ödenir. Ancak yargı organlarınca haklı bir neden olmaksızın 
ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak çıkarıldığı saptanırsa, 1475 sayılı İş Kanununun haksız fesih 
hükümleri uygulanır. 

Madde 13. — (D) Meslek kıdemi veya yaş haddi dolayısıyla emekli olmasına 3 yıl kalmış işçilerin işine 
son verilmez. 

Madde 21. — TGS üyesi o takvim yılına ait yıllık iznini kullanmadan taraflarca iş akti feshedilirse izin 
süresine ait ücreti ve izin ikramiyesi kendisine peşin olarak ödenir. TGS üyesinin iş akti yıllık iznini kullan
dığı sırada feshedilemez. 

Madde 27. — Hasta bulunan TGS üyesinin iş akti 18 ay süre ile feshedilemez. 
Genel Hükümler : Sendika, işbu toplu iş sözleşmesi hükümlerinin dayanışma aidatı ödeyen sendikasız iş

çilere uygulanmasına muvafakat eder. 
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Anadolu Ajansı ile sendikanın müşterek hazırladığı Anadolu Ajansı Personel Yönetmeliği hükmü ise şöy-. 
ledir : 

Madde 44. — Nüfus kaydına göre 60 yaşını dolduran erkek, 55 yaşını dolduran kadın personelin hizmeti 
o takvim yılının sonuncu günü biter. Bu süre, lüzum görülmesi halinde İdare Meclisi kararı ile en çok üç 
yıl uzatılabilir. 

Keyfi olarak işten çıkarılma işlemi ayrıca 212 sayılı Fikir İşçileri Kanununun şu hükümlerine de aykırı bu
lunmaktadır : (6,9,11,14,21 ve 29 ncu maddeleri) 

Yine Anadolu Ajansı, işverenin bu keyfi tutumu ile 1475 sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 24 ncü maddele
rine aykırı bir tutum içine sokulmuştur. 

Sıralayarak geldiğimiz kanun ve mevzuat hükümlerine göre, Anadolu Ajansı İdare Meclisi, kanunlarımı
zın işçiye sağladığı hakları açıkça çiğnemiş, müessesenin en kıdemlisi olanların işine son vermek suretiyle bu ki
şilerin şahıslarında bütün çalışanları tehdit ve baskı altına almış bulunmaktadır. Bu baskı, terör ve kızıl renk
le lokavt hareketi altında yatan Anadolu Ajansını tarafsız, objektif haber yayını yapan bir müessese olmak
tan çıkararak tek yanlı haber veren, iktidar partisinin, marksist görüşün orgam haline getiren çabalardan 
başka bir şey değildir. Anadolu Ajansı İdare Meclisi üyeleri, bunun maddi ve manevi hesabını er geç vere
ceklerdir. 

Şu kadarını açıkça söylememiz gerekir ki, Anayasamızın gösterdiği istikamette yıllardan beri büyük bir 
azimle yürütülen tarafsız, objektif ve süratli haber verme yolunda yüzde yüze yakın bir başarıya ulaşmış 
Ajansta bugün, haber ve habercilikten nasibi olmayan, haberlere sansür koyan, haberleri tahrif eden, masa 
başında haber imal eden, haber trafiğini kasten aksatan, kademe pramidini tersine çeviren, iktidar partisinin 
şemsiyesi altında keyfi tasarruflarda bulunan bazı yeni yöneticiler, marksist görüşü habercilik dalında da hâ
kim kılmak çabasındadırlar. Bunlar, Anayasamızın teminatı altında bulunması gereken bu milli müessese
mizin tarafsız ve objektif haber verme niteliğini yitirmesi pahasına da olsa emellerini gerçekleştirme gayre
tine girmişlerdir. 

Mahalline giderek üzücü Malatya olaylarını bildiren tecrübeli muhabirlerin verdikleri haberleri tahrif eden, 
kardeşi kardeşe düşüren marksist taktiği maharetle uygulayan İdare Meclisi Üyesi ve Genel Yönetmen Ah
met Kahraman, Malatya olaylarında olduğu gibi, haberleri tahrif, imal ve sansür ederek bültene aldırmak su
retiyle basınımızı ve kamuoyumuzu yanıltmaya çalışmıştır 

İdare Meclisi Üyesi ve Murahhas Müdür Aytekin Yıldız imzasıyla yayınlanan genelgede «haberler, Yö
netim Kurulumuz Üyesi Genel Yönetmen Ahmet Kahraman'ın denetiminden geçtikten sonra bültene alına
caktır» denilmek suretiyle belirli haberlerin sansüre uğ aması, tahrif edilmesi, kasten geciktirilmesi yazılı ola
rak da teyit edilmiştir. Bu suretle Murahhas Müdür Aytekin Yıldız ile Genel Yönetmen Ahmet Kahraman' 
in yönetimi ele aldıkları günden bu yana Anadolu Ajansında giriştikleri bu yıkıcı hareket ve tatbikatla Anaya
samızın 121 nci maddesinde yer alan Devletten yardım gören ajansların tarafsızlık ilkesini çiğnemişler ve Ana
yasa suçu işlemişlerdir. Bunları bu göreve getirenler de aynı derecede suçlu durumdadırlar. 

Bu sebeplerle, cezai sorumluluğunun dışında siyasi sorumluluğu açık bulunan Turizm ve Tanıtma Bakam 
Sayın Alev Coşkun hakkında Anayasanın 89 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince Gensoru açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Zonguldak Milletvekili Bolu Milletvekili Aydın Milletvekili 
Koksal Toptan Ahmet Çakmak Behiç Tozkoparan 

Bursa Milletvekili Burdur Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Özer Yılmaz Ahmet Sayın İbrahim Topuz 

Manisa Milletvekili Artvin Milletvekili İzmir Milletvekili 
Halil Yurtseven Mustafa Rona Zeki Efeoğlu 

İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI BÎRLEŞÎM 

8 . 2 . 1979 Perşembe 

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 İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(H/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. (11/33) 

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 İçtüzüğünün 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 İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/31) 

6. — İzmir M'illetvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesi sahibi ve Yazı İşleri Mü
dürünün «nüfuz suiistimali» suçuna kayıtsız kalarak 
görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89 ncu, 
M'fflet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/39) 

7. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 
9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahala
rının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/40) 

8. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 
9 arkadaşımn; 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 önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/41) 

9. — 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 İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/42) 

10. — tzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar 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 İçtüzüğünün 107 nci -maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

11. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ 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) 

12. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve 
nakilleri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/37) 

13. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarını 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/38) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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 
neti, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Mecllis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 10Q ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
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 nci, 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 Meclisi 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 sorunıarmı 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 8$ nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
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ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl 
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri 1$ 
letmesınde yapılan tayın ve nakiller ile sonuçlarım 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 ncı. Millet Met 
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 Kalesim 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyl; 
Anayasanın 88 ncı. Millet Meclisi içtüzüğünün 10 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştı* 
ması açılmasına ilişkin önergesi (10'17) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grup' 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinu 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konuşur 
da Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğümü 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görü»-
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar 
kadaşınm, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasan T 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 m 

• maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ili" 
kin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar 
kadaşınm. ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 ne 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişk r 
önergesıi. (10/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının. Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu 
tumu konusunda Anayasanın 88 nci. Millet Mecl^ 
tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bı 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10'4f 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne 
derileri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretirr 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa 
nm 88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncı 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasın 
ilişkin önergesi. (10/41) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum vı 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Milli" 
Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uy^ 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesİ. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
ırkadaşmın, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu 
amalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana 
/asanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 vt 
ı03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
ıçılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğîu ve 
' arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Rnerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan 
'arınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta 
Tiak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi tçtü 
niğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec 
'is Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili tlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının. Milli Eğitim Bakamnın Balıkesir Necat' 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak 
Vında Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi tcrüzü&ünür 
'02 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş 
arması açılmasına ilişkin önergesi H0/45İ 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının. Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta 
•nak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi tç 
füzüğünün 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 
'et Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uva 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
lesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali thsan Ulu-
hahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
sesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldı^ konusunda 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili t. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 



26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rınla tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 noi, 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 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına 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 alınacaic önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 
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 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş 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 Doğanın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri 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 İçişleri 
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 sora öner
gesi. '6/41') 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 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
suplar. bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net tşleri 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. — izmir 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, 
DtSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



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 Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türküye Elektromekanlik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri 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' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayii 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 Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçti sağlığı ve ıiş emniyetine ilişkin Enerji ve Talbii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DtSK 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 işletmelerinden 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. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü se
ni önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet lrmak'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. — Haıay 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 lrmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri 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 İhsan 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 iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'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. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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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'ın, Gazı-
hğıtım Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitin 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
len Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik vt 
-nor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
Kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
ddıasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

•6/95) 
52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun. 

polis 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
let 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 Bakanından 
sözlü 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) 
(*) 

57. — Ankara 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 İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi uura'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 Eşrefoğlu' 
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. (6/10'2) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri 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 Irmak'ın. em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Hakanından 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 İçişleri 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) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



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. — İstanbul 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 wSomuncuöğlu'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) (*) 

83. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — istanbul 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. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal-
tına alman kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — istanbul 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 işlevi ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu 
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. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — istanbul 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, 
italya 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. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının, MHP istanbul il Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — istanbul 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. — istanbul 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 Şê  
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi. 
(6V166) (*) 

101. — Boiu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nıh, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin içişleri 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 Irmâk'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru Önergesi. (6/173) (*) 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'm, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

107. — İstanbul Millet vekili Nihat Kay a'nın, 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) (*) 

111. — İzmir 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-
sakaFın, 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 Ceyhunîun, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (*) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmâk'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmâk'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 soru önergesin 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın istanbul - An
kara uçak yolculuğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/213) (*) 

129. — istanbul 'Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

130. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'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 Koçal'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) 

139. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul . Bakırköy Halkevihe ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

140. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınma 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. 
(6/178) 

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 Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 
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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
talya sahillerindeki 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 Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan 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' 
nm, aym kanuna ek kanun teklifi ve Plan Komisyo
nu raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma 
tarihi : 6.2.1979) 
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2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili tsmail 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 Sayışny üyeleri, Ana 
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun 
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatla! ,na ilişkin, kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları 
(1/161. 2/121, 2/314. 2/502. 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1978) 

3. — 1475 sayılı İş 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 İşler 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 Değiştlirilme-
sine Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semdin Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
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, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in. 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
nci 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 Altırjay'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 tarihi . 
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 : 
M . 5 . 1978) 

9. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
'72, Sayfa 38de kayıtlı Osman oğlu Zeiıha dan olma 
Ü.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
n ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan 
hk tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

10. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
le nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emıne'den doğma 
i.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
verine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
\dalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt. 18. Sayla 82'de k <yıtlı Hacıbekıı 
>ğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner 
n, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası-
un yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
\dalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
mıtma tarihi : 14.2.1978) 

12. — Hendek İlçesi, Aşağıçahca Köyü, Hane 13, 
vilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
>erife'den oima 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
ezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke-
esi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı 

!5) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 
13. —• Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 

kayıtlı Yusuf oğlu $ekıbe'den olma 25.1.1947 doğum 
u Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
c e dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo-
ııı raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1978) 

14. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol-
na Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ilüm cezasının yerine 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-
osu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko-
nisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C, Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen te <u S. Sa-
vısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VHU) 

16. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
nimoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 

file:///dalet
file:///dalet
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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 
Güler 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 maddelerim 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 
ve 1374'e ek> (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

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 : 2 8 . 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 r 
7 ,3 .1978) 

25. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla. Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınııın-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma 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 Cetve
lindeki Emine Şinik'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. Meclisi 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 C. 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 İlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 t 6 . 1973 tarih ve 159 sayıh Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayıh Kanunun 9 ncu maddesi gere* 
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
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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 istan
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 BattaFın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
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 k?bul 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 : 2 6 . 4 . 1978) 

31'. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı :. 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

32. — Nuri Sayın'ın, 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 Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (£/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 . T972 tarih ve 1568 saydı 

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'ın 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 ve 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
rihi : 7 . 6 . 1978) 

38. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, 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 Adaifât 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 tasarısı 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 
Tarnbahçeei'niın 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-
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vesi hakkında ^kanun teklifi -ve %KUi sSa*üfima ve ı 
Plan-komisyonun raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: T5 . 6 . 1978) 

46. —fiırt-sa Milletvekili İCasfin-Önadım'in, 15'Ma
yış 1957 tarihli ve 6964 sayılı -Ziftfcat; Odakrı -ve Zi
raat Odaları Birliği Kânununun btfzı maddeleriorn 
değiştirilmesi ve 'Kanuna bazı bükümler «kle«IM*si 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. '(27399) (S.'Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 19*78) 

47. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Hagıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tiğh l e Ankara Mil 
ietvekili Semih Eryıldız'm, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek- | 
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 .6.1978) 

-48. --- Trabzon Milletvekili'Ahmet §ener'm, 1765 | 
sayılı Üniversite Personel -Kanununun bazı madde- I 
lerini değiştiren 1991 sayılı Kânunun 16 ncı madde- ı 
sinin 3 neü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kantin i 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'Un, >aynı 
Kanunun 4 neü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 neü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları "ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma'ta
rihi : 2 2 . 6 . 1978) 

49. ^_ Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, gürev ve j 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. "Sayısı : f34) (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 Tiearet 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 Köylüoğlü^riün, 
20'.-4 . 1929 tarihli ve 1412 »sayıh 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 : 
13$) (Dağıtma tarihi: 26 :6. İ978) 

f54.-—'Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
^afkatteşinin, Türk vatandaşLğı hakkındaki 403 sayıh 
fKanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi : 27. 6 .1978) 

•55. >— Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve igörevieri "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 
Y^ârdımeılârı Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli ^Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. "Sayisı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

58. -•-— C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
h?mn, 657*ayılı Kanunu tadil eden Î897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 ̂ Haddesine (e) fıkrası ve aynı *Kanunun ek 
geçici i!ktoeinma<klö8İnAn (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne 've^aynı Kanunun 8 nci maddesinin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtana 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 
nun 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'girifttle 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, Bahkesir 
lii, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'cte 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3,3.1956 



Doğumlu Sahabettin Ovalı'mn 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 TığlTnın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifli 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 Taran, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

64. — imar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayıh 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 sayıh İş Kanununun 1927 saydı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine 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, 
Ü475 saydı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
ydı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirümesine 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 saydı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayıh 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 Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 sa-
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yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince 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 ile taşınması, depolanması 
ve dağıtılmasına ait teslislerin ihale esasına dair 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) 

X 71. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 
Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 £ 1979) 

X 72. — Birleşmiş Milletler Eğitim, BÜim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mül
kiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye katdmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Milli Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 73. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne ilişkin 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair yasa tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

(Millet Meclisi 46 ncı Birleşim) 


