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kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Te
kel ve Plan komisyonları raporları (1/112) 
(S. Sayısı : 674) 557,616:819 

4. — Çocuklara karşı nafaka yüküm
lülüğü konusundaki kararların tanınması 
ve tenfizine ilişkin Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları (1/228) (IS. Sayısı : 
675) 557:558,620:623 

5. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Maz-
har Millet Tarifesinin yürürlüğe konulma
sına dair olan Bakanlar Kurulu kararının 
onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Dışişleri, Maliye ve Plan komis-

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ismail Arar'a, dönüşüne kadar; Bayın
dırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in, vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi bilgiye sunuldu. 

Dernekler Kanunu (1/606) (S. Sayısı : 
561, 

Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
Kanunu (1/623) (S. Sayısı : 668), 

Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karne
leri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair Kanun (1/112) 
(S. Sayısı : 674), 

Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü ko
nusundaki kararların tanınması ve tenfizine 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun (1/223) (S. Sayısı : 
675) 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun 
(1/96) (S. Sayısı : 676) ve 

Sayfa 
yonlarının raporları (1/96) (S. Sayısı : 
67&) 558,624:027 

6. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Mua
fiyetleri Umumî Anlaşmasına ek üçüncü 
Protokolün onaylanmasına dair 29 . 8 .1961 
tarihli, ve 368 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/82) (S. Sayısı : 679) 558,628 G31 

-7. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanu
na bazı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve 
Plan komisyonlarından 6 şar üye seçilerek 
kurulan 59 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/546) (S. Sayısı : 472 ve 472'ye 1 nci ek) 571: 

607 

Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun (1/82) (S. Sayısı : 
679) tasarıları açık oya sunuldu. 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında Kanun (1/546) (!S. Sa
yısı : 472 ve 472'ye 1 nci ek) tasarının madde
leri üzerinde görüşmelere devam olundu. 

Açık oya sunulan tasarılara verilen oyların 
tasnif sonunda çoğunluk olmadığı anlaşıldığın
dan oylama işlemlerinin gelecek birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

21 Haziran 1972 Çarşamba günü saat 15,te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,56'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Ö&türk Tufan Doğan Avşargil 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

- , 556 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ko

landa Kırallik Hükümeti arasında Hava ulaştır
ması Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/678) (Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plan komisyonlarına), 

2. — İstanbul Kadıköy nüfusuna kayıtlı Ah-
metoğlu, 1927 yılında Malatya'da ismet'ten doğ
ma Coşkun Coşkuner'in cezasının affına dair ka
nun tasarısı (1/679) (Adalet Komisyonuna.) 

Teklifler 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzük tek
lifi (2/706) (Anayasa Komisyonuna.) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav
cı ve 20 arkadaşının, Tarım ataşe veya müşavir
liği kurulması hakkında kanun teklifi (2/707) 
(Tarım, Dışişleri ve Plan komisyonlarına.) 

C. SENATOSUNDAN GELEN İŞLER 
5. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka

nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddeleri
nin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/989; Cumhuriyet Senatosu : 
1/80) (S. Sayısı : 105 ve 105'e 1 nci ek) (2/617, 
2/618) (Adalet Komisyonuna) 

6. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetM kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kaJbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi : 
1/596; Cumhuriyet Senatosu 1/74) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 529; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 103) (Plan Komisyonuna) 

» • < t a » » — « • • 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTÎPLEE : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) - Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 110 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

V. —, GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza başlı

yoruz. 

1. — Demekler kanunu tasarısı ve Anayasa, 
İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçilen 
5'er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) 

2. — Bayındırlık Bakanlığı kurıduş ve görev
leri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve Plan ko
misyonları raporları (1/623) (S. Sayısı : 668) 

3. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 

4. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü 
konusundaki kararların tanınması ve tenfizine 
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ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) 

5. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Ta
rifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) 

6. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış-

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'ta 
meydana gelen sel afeti münasebetiyle gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz vereceğim sa
yın arkadaşlarımın, kesinlikle beşer dakikalık 
süreyi aşmamalarını önemle rica ediyorum 
efendim. 

Sayın Âdil Turan, Uşak sel afeti münase
betiyle. Buyurun Sayın Turan. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Uşak merkezinde meydana gelen korkunç 
sel afetinden, büyük zararlarından ve alına
cak tedbirlerden kısaca bahsetmek üzere söz 
aldım. Hepinize saygılarımı sunarım. 

Başbakan Sayın Perid Melen'e, imar ve 
İskân Bakanı Sayın Turgut Toker'e, görevli 
sayın Müsteşar, Genel Müdür ve uzmanlara 
ilk adımda gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyle 
teşekkür ederim. En büyük dileğimiz, bu ilgi
nin devam etmesi, plan, projelerin ivedilikle 
yapılıp, öncelikle uygulama dönemine geçil
mesidir. Aksi takdirde Uşak, her zaman için 
sel felâketlteriyle karşı karşıyadır. Esasen bu 
sel baskınları yeni de değildir. Her üç, beş 
yılda bir tekrarlanır, yine ilgililer gider, in
celemelerde bulunur. Bir süre yazışmalar de
vam eder, teoriden eyleme geçilmez, her şey 
lâfta, kâğıtta kalır. 

Her nedense hükümetler olarak, hatta bi
raz da ulus olarak işten çok lafa önem verir 

işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 
Sayısı : 679) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, on 
sayın üye gündem dışı söz talebinde bulunmuş
lardır. Bunlardan sadece yedi arkadaşımızın bu 
Birleşimde konuşmasına imkân verebiliyoruz. 
Ancak, gündem dışı konuşmaların yapılacağı 
süre içerisinde yukarıdaki açık oylamaların 
yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Oy kutuları önce sıralar arasında dolaştırı
lacak, bilâhare kürsüde bekletilecektir. ISayın 
üyelerin oylama işlemlerine katılmasını rica 
ediyorum. Oy kutularını dolaştırınız. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

olmuşuz. Fakat, değerli arkadaşlarım, Uşak'm 
bu ölüm kalım probleminin lafa, ihmale ge
lir yanı yoktur. Nitekim, 14 . 6 . 1972 Çar
şamba günü saat 18,00 - 18,30 sıralarında beş 
on dakika yağan yağmur, bir o kadar daha de
vam etseydi, bugün yalnız şehir içinde yaşa
yan 50 000 nüfusun yarısını sağ bulamazdınız. 

Değerli milletvekilleri; Uşak şehir mer
kezi, kuzeyinde bulunan Kızıldağın yağış hin
terlandı içindedir. Bu geniş alana yağan yağ
mur, şehrin üst- kenarında bulunan ve «Çok-
kozlar» adı verilen dar bir vadiye iner. Bura
dan da Dokuzsele Deresiyle şehrin tam orta
sından geçer. Kızıldağa inen yağmur, anın
da Çokazlar vadisinde toplanır. Artık vadi, 
bendi yıkılmış dünyanın en tehlikeli barajı 
olur. Dokuzsele iss kuduran, etrafında ne var
sa silip süpüren korkunç bir afet halini alır. 
Nitekim bu sefer kısa süreli yağışta bile nor
mal yatağından 5 metre yükselmiş, Çarşıiçi, 
Karaöz, Aybey, Bozkurt ve Kurtuluş mahalle-
leriyle fabrika ve tabakhanelerin bulunduğu 
Sanayi Çarşısını sulara gömmüştür. 

ıSayın arkadaşlarım; şehrin ikinci bir ta
lihsizliği de Kuzey - Doğusunda yine yağış 
alanına giren Elmadağ'ının bulunuşudur. Her 
seferinde aynı veya ayrı zamanlarda Kızıl-
dağ ile yansır veya felâketlerde ona yar
dımcı olur. Şehrin barajlarında banliyösü 
durumunda olan (Sorgun, Bozkuş, ikisaray köy
leri de her zaman aynı tehdidin altında yaşa-

— 558 — 



M. Meclisi B : 110 21 . 6 . 1972 O : 1 

maktadırlar. iSon yağışta bu bölgelerle de 
yol ve telefon bağlantıları kesilmiş, feci du
rumları ancak, helikopterle havadan izlenebil-
miştir. 

Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri, 3 - 5 
yılda bir tekrarlanan bu afetin Çarşamba gün
kü bilançosu şudur : Üç insan ölmüştür. 40 
büyük, 427 küçükbaş olmak üzere 467 hayva
nı sel alıp götürmüştür. 153 mesken, 322 iş
yeri, toplam 475 bina su altında kalmış, 46 
bina tamamen yıkılmış, 20 hafif, 24 orta, 61 
ağır olarak 105 bina hasar görmüştür. 15 700 
dönümlük çeşitli toprak ürünü de hiç faydala
nılamayacak şekilde telef olmuştur. Ortalama 
zarar 10 milyonun üzerindedir. 

Bütün bu zararların telâfisi için, zaman 
kayıp edilmeden şu tedbirlerin alınması zorun
ludur. 

1. Âcil yardım olarak, İmar ve İskân Ba
kanlığınca 150 000 lira derhal gönderilmelidir. 

2. Bozulan yolların düzeltilmesi için, yine 
imar ve iskân Bakanlığınca 500 000 lira yar
dım yapılmalı veya yol onarım işi Karayol
ları tarafından yürütülmelidir. 

3. Dörtyol kavşağı ıslahını ve istasyon 
Caddesinin asfaltlanmasını Karayolları üze
rine almalıdır. 

4. iSanayi bölgesinde zararlar, 'Sanayi Ba
kanlığınca telâfi edilmelidir. 

5. Toprak ürünlerinden doğan zararları 
Tarım Bakanlığı ele almalıdır. 
6. Esnaf - çiftçi ve sanayicilerin banka ve 

vergi borçları ertelenmelidir. 
7. Çalışma Bakanlığı, işyeri hasar gören 

işçilere iş bulmada veya yurt dışına işçi gön
dermede yardımcı olmalıdır. 

8. Uşak sendikacılarının birleşerek bütün 
hazırlıklarını tamamladıkları Yeni Sanayi Si
tesi ihaleye çıkarılmak, yine işçiler tarafından 
arsa ve parası temin edilen 300 kişilik isçi Ev
leri iSitesinin yapımına müsaade edilmelidir. 
iSon afet bunları zorunlu kılmıştır. 

9. Uşak memurlarının ev ve tarlalarında
ki hasar, deprem bölgelerinde oturan memur
ların zararlarından daha az değildir. Onlara da 
9 aylık maaş farkları ödenmelidir. 

10. Sık sık can ve mal kaybına sebebo-
lan, ulusal servetten milyonları sürüp götüren 
Dokuzsele Deresinin ıslahı için gerekli ted

birler, Devlet Bu işleri tarafından derhal ele 
alınmalıdır. Esasen bu teklifler valilikçe ilgili 
bakanlıklara resmen bildirilmiş veya bildiril
mek üzeredir. 

'Sayın milletvekilleri; şu acı gerçeği bütün 
içtenliğimle tekrar ediyorum : Uşak, heran 
korkunç bir tufanla karşı karşıyadır. Kendisi
ne yardım elini uzatacak Nuh'u beklemektedir. 
Bu, onun yaşamak için en doğal hakkıdır. 

'Saygılarımla. 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, Uşak'ta meydana gelen sel afeti münase
betiyle gündem dı§ı demeci. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Ankara) — Bu konu ile 
ilgili söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aynı konuda Sayın Uğrasız-
oğlu, söz istediler ona söz veriyorum. 

Aynı konuda iSayın Uğrasızoğlu, buyurun 
efendim. ıSaym Uğrasızoğlu, sizden de 5 daki
kayı geçirmemenizi rica ediyorum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

14 Haziran 1972 Çarşamba günü saat 17,30 
sıralarında Uşak'm 12 kilometre kadar Kuze
yindeki Kızıldağ bölgesine sağnak halinde 
yağan şiddetli yağmurlar sebebiyle, bu havza
da toplanan sular aniden Uşak'ı basmış ve 
büyük çapta can ve mal kaybına sebebolmuş-
tur. 1,5 saat kadar devam eden sel, maalesef 
bir afet halini almıştır. Uşak'm içinden geçen 
Dokuzsele Deresi taşarak civarda bulunan 
ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını 
tamamen su altında bırakmıştır. Ayrıca Uşak'a 
yalan bulunan 5 - 6 köy de bu afetten zarar 
görmüştür. 

17 Haziran 1972 Cumartesi günü öğleye 
kadar ilgili makamlarca yapılan tespitlere 
göre biri kadın, biri erkek olmak üzere iki 
vatandaşımız sulara kapılarak maalesef ha
yatlarını kaybetmişlerdir. Bir köyümüzde de 
bir kız çocuğu aynı yağmurlarda yıldırım 
çarpmasından ölmüştür. Uşak içinde ve köy
lerde büyük ve küçükbaş olmak üzere 500'e ya
kın hayvan ile yüzlerce kümes hayvanı da 
sular tarafından sürüklenmiş ve ölmüşlerdir. 
Uşak'm Aybey, Bozkurt, Sarayaltı, islice ve 
Küme mahalleleri afet sahası içindedir. Sel
den 38 ev tamamen yıkılmış, 47 ev içinde otu-
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rulamayacak derecede ağır hasar görmüş, 
30 ev orta ve 13 ev de hafif hasara mâruz 
kalmıştır. 7 işyeri binası ağır veya orta ve 
hafif derecede selden zarar görmüştür. Va
tandaşların müracaatlarından anlaşıldığına gö
re, hasar görüp de henüz tespit edilemeyen 
meskenler ve işyerleri mevcuttur. 

iSel baskınına uğrayan mesken ve işyeri 
sayısı 700'e yakındır. Dolayısıyla 700 kadar 
aile şu anda afetzede durumundadır. Dokuzsele 
Deresi kenarlarında yer alan fabrikalar, do
kuma tezgâhları, atelyeler, tabakhaneler, sel 
teressübatı olan kalın mil tabakaları yüzün
den çalışamaz hale gelmiş, işverenlerin zarar
larına ve üzüntülerine ilâveten yüzlerce işçi de 
işyerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bun
lar ve aileleri halen endişe içindedir. 

Uşak'ta yol, su, elektrik, okul binası, trafo 
merkezi, cami gibi bazı kamu kuruluş ve te
sisleri de sel afetinden az veya çok zarar gör
müş durumdadır. Bunlardan, köyleri kapsa
yanlar da vardır. Keza bir kısım tarlalar, 
bağ ve bahçeler sel altındadır. Bu son afette 
Uşak'm maruz kaldığı can ve mal kaybı yanın
da iş ve ekonomi yönünden duçar olduğu za
rar ve ziyan da küçümsenemeyecek derecede 
büyüktür. 

Zarar veya ziyanın tümü 40 - 50 milyon lira 
arasında tahmin edilmektedir. Sel taşkını 
Uşak'ta, kelimenin tam manasiyle, umumî ha
yata müessir olan bir afet halini almış bulun
maktadır. 

Bu sebeple kısa ve uzun vadeli tedbirlerin 
acilen ve süratle alınması gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; Uşak'ın bir Do
kuzsele Deresi problemi vardır. Yıllardan beri 
şehri tehdideder. Dokuzsele Deresinde meyda
na gelen sel ve taşkınlar bu sene en büyük ve 
en şiddetli tahribatı yapmış olmakla beraber 
ilk taşkınlar değildir. Bu müessif tabiat olayı 
3 - 5 senede bir tekerrür etmekte ve her defa
sında can ve mal kaybına sebebolmaktadır. 
Geçmiş yıllarda ilgili mercilerin dikkatlerinin 
bu konu üzerine defalarca çekimiş ve pekçok 
yazılı müracaatlar yapılmış olmasına rağmen, 
birkaç sathî etütden daha ileri gidihneyerek 
ve her defasında rantbilite düşüklüğü öne sü
rülerek Uşak'ı zaman zaman tehdideden bu 
önemli ve hayati konu üzerine ciddiyetle eği
len ve tedbir düşünen makamlar çıkmamıştır. 

i Bu sebeple, bu müessif âfet beklenmektey
di. Bunu, bugün huzurunuzda Uşak halkı adı
na tekrar üzüntü ile ifade ediyorum. Şayet bu 
son felâket gece vakti vuku bulsaydı ve 2 se
ne önce şimdiki rıhtım inşaatı yapılmamış bu-

. lunsaydı, bugünkü afet çok daha büyük olur 
ve yüzlerce vatandaşımız hayatlarını kaybe
debilirlerdi. Uşak halkı cesaret ve metanetini 
kaybetmeden şu anda normal hayata dönüş 
çabası içinde, daha büyük bir felâketten koru
duğu için, Cenabı Hakka şükretmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, âfetten sonra 
mahallî makamların ve Hükümetin gayretiyle 
ilgili hususlara da kısaca temas etmek istiyo
rum. 

Afet haberi alınır alınmaz, vilâyet makamı, 
belediye, Kızılay Teşkilâtı ve diğer ilgili mü
dürlükler süratle ve bütün imkânlariyle sefer
ber olarak afetzedelerin yardımına koşmuşlar
dır. Lüzumlu ilk tedbirler zamanında alınmış
tır. Sayın Başbakan âfetten haberdar olur ol
maz, Uşak ile irtibat kurmuş, ilgililerle birkaç 
defa telefon konuşması yaparak, hem hâdiseyi 
yakından takibetmişler, hem de gerekli yardım
lar için direktiflerini vermekte gecikmemişler
dir. Afetzedeler ve Uşak halkı kendilerine mü
teşekkirdir. 

Değerli imar ve iskân Bakanımız Sayın 
Turgut Toker, sayın Müseşarı, ilgili genel mü
dürleriyle zamanında âfet bölgesine ulaşmış, 
incelemelerini yapmış, afetzede halkın ve bü
tün Uşaklıların ıstırabına ortak olmuştur. 
Devlet ve Hükümet yardımının acilen sağlan
ması hususunda bizzat meşgul olacaklarını ifa
de etmek suretiyle sosyal devlet olmanın en 
güzel örneğini ve gereğini ortaya koymuşlardır. 
Böyle acılı günde gösterdikleri yakın ve sıcak 
alâkadan dolayı Uşak halkı Sayın Turgut To
ker'e minnettardır. 

I 17 Haziran 1972 Cumartesi günü Gençlik 
ve Spor Bakanımız Sayın Adnan Karaküçük, 
Uşak'ı teşrif etmek ve afetzedelerle konuşmak 
ve onlara yardımcı olmak hususunda lütufları-
nı esirgememişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, vaktiniz 
doldu, lütfen bağlayınız. 

ıFAHRi UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Uşak' 
m bir sanayi şehri olması dolayısiyle bütün 
imkânlariyle ve acilen yardımcı olacakları hu-

j susunda alâkalarını esirgemeyen Sanayi ve 
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Teknoloji Bakanımız Sayın Mesut Erez'e de, 
afetzedeler ve sanayiciler §ükran borçludur
lar. 

Sayın milletvekilleri, Uşak afetzedeleri içim 
Devlet ve Hükümet imkânlarının tümünün se
ferber edilmesi ve yardımcı olmalarını temin 
maksadiyle Sayın Cumhurbaşkanımız özel bir 
ilgi göstermişlerdir. Kendilerine Uşak halkı 
minnettardır. Afet yerine süratle koşmak ve 
gerekli tedbirleri almak huşunda ilgili müstakil 
genel müdürlüklerin alâka ve yardımları büyük 
olmuştur. Afet haberini alır almaz yardıma ko
şan... 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, Sayın Uğ-
rasızoğlu, efendim bir dakikanızı rica ediyo
rum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ve 
afetzedeler arasında... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — .... 
Saatlerce... 

"""" BAŞKAN — öbür arkaaşlarıma söz vere
meyeceğim için... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Bi
tiyor Sayın Başkanım. 

Efendim, bu büyük bir afet olayıdır. 
Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN —- Ama efendim, büyük mesele 
ama, yani teşekkür... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Afetzedeler arasında saatlerce kalarak onlara 
büyük manevî destek olan Batı Menzil Komu
tanı Korgeneral Sabahattin Alpkan'ı Uşaklılar 
unutmayacaklardır. Sayın Korgeneral'in Uşak'a 
lütfettikleri araç ve gereçler ve çok başarılı 
hizmetler görmüştür. Enkazın ve çamur yığın
larının süratle kaldırılması, halkın moralinin 
takviye edilmesinde kahraman subay, erbaş ve 
erlerimiz üstün gayretle çalışmışlardır. Her 
yerde olduğu gibi Uşaktaki afet sahasında da 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin halkın içinde ve 
onun yardımında olmasını Uşaklılar sevinç göz 
yaşları içinde alkışlamışlardır. Değerli komu
tan, subay, erbaş ve erlerimize bu kürsüden 
bir defa daha minnet ve şükran duygularımızı 
ifade etmeyi vicdan borcu sayarım. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Hükümet Baş
kanından ve afetle ilgili sayın Bakanlarımız

dan, Uşak adına, istirhamımız şunlardır: Afet
zedeler için gösterilen bu yakın ve sıcak alâka, 
afetle ilgili hasarın izleri ortadan kalkıncaya 
kadar devam ettirilmelidir. 

Genel hayat normale dönünceye kadar ve 
vatandaş işine yeniden sahiboluncaya kadar 
yardımlar yerini bulmalı ve kısa zamanda te
sirini göstermelidir. 

Dokuzsele Deresinin süratle temizlenmesine, 
şehir içinden geçen kısmının ıslahının tamam
lanmasına ve şehir dışına bir baraj veya sel 
kapanı inşa etmek suretiyle taşkınların bir da
ha tekerrür etmemesinin sağlanmasına ihtiyaç 
ve zaruret vardır. 

Afetzede vatandaşların vergi borçlarının er
telenmesi, banka kredilerinin geciktirilmeden 
artırılması, mesken inşasına süratle başlanma
sı gerekmektedir. Hasar gören kamu tesisleri, 
tamir için derhal ele alınmalıdır. Selin tahri-
bettiği köy yolları, içme suları ve elektrik te
sisleri acilen onarılmalıdır. Sayın Köy İşleri 
Bakanı ile sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yakın ilgilerine ihtiyacımız var
dır. Bizler, halkın temsilcileri olarak, kısa ve 
uzun vadeli olan bu afet hizmetlerinin ifa edi
leceğine inanıyoruz ve intizardayız. 

Cenabı Hakkın güzel yurdumuzu her türlü 
afetlerden korumasını diler, Yüksek Heyeti
nize saygılar sunarım. 

3. — Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Bulgaristandaki Türklerin maruz kal
dığı baskı ve tazyikler konusunda gündem dışı 
demeci ve Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, Bulgaristan
daki Türklerin maruz kaldığı baskı ve tazyikler 
konusunda gündem dışı, buyurun efendim. 

Sayın Bağcıoğlu sizden de 5 dakikayı aş
mamanızı rica ediyorum. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; hudut 
komşumuz Bulgaristan'da yaşayan Türklerin 
son günlerde maruz kaldıkları haksız ve pek 
fena muameleleri kısaca anlatmak ve alınması 
gerekli tedbirlere tevessül olunmak için Hükü
metimizin dikkatini çekmek maksadiyle gündem 
dışı bir konuşma yapmak için huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında bu
lunan soydaşlarımızın durumları ve yaşadıkları 
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ülkelerin bunlara karşı davranışları daima Tür
kiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından ilgi 
ile takibedilmiş ve zaman zaman milletlerarası 
esaslar muvacehesinde Devletler Hukuku esasla
rına göre yapılan görüşmeler ve demarjlarla 
millî hudutlarımız dışında yaşayan ırkdaşlarımı
zın yalnız olmadıkları, sahipsiz bulunmadıkları 
ilgili devletlere duyurulmuş ve aksine bir tutum 
ve davranış varsa giderilmesi sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu arada komşumuz Bulgaristan'da yaşayan 

Türklere Bulgar Hükümetince hiç de iyi davra-
nılmadığı, hukuk ve insanlık dışı baskılarla da
ima horlandıkları ve hatta tazyik ve baskılarla 
bunaltıldıkları haberleri, yine son günlerde yay
gın bir hale gelmiştir. Oradaki soydaşlarımıza 
yapılan bu haksız ve insafsız baskının kaldırıla
rak insanca yaşamalarını temin maksadıyle Hü
kümetimizin Bulgar Hükümeti nezdinde teşeb
büslerde bulunduğunu ve her seferinde bu kabîl 
teşebbüslerimizin oradaki soydaşlanmızı bir 
miktar ferahlattığı da bir vakıadır. Bu sebeple; 
Dışişleri Bakanlığımıza delil ve doküman ver
mek amacıyle, Bulgaristan'dan geçerken orada 
yaşayan akrabalarını ziyaret etmek için iki - üç 
gün Bulgaristan'da kalan ve Türkiye'ye dönü
şünde Çanakkale'den bana bu hazin durumu te
essürle anlatan hemşehrim Niyazi Küçük'ün 
mektubunu bu konuşmamı mütaakıp Sayın Dış
işleri Bakanımız Halûk Bayülken'e bizzat vere
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mektuptan an
laşıldığına göre, Bulgaristan'ın bilhassa Nevro-
kop kasabasına bağlı Valkosel köyünde yaşayan 
300 'ti aşkın Türk'e, geceleri Bulgar yetkilileri 
tarafından ve Bulgar Hükümetince vazifelendi
rilen Bulgarlar tarafından baskınlar yapılmak
ta, aile reisleri, eş ve çocuklarına milliyetlerini 
ve dinlerini değişmeleri teklif edilmekte, kabul 
etmedikleri için de akla ve hayale gelmeyecek 
işkence veya zulüm reva görülmektedir. (El, kol, 
ayak kırma dahil.) 

Mektup yazan bu hemşehrimin bizzat şahit 
olduğu bir olayı burada zikredersem; kötü mu
amele ve insanlık dışı Bulgar mezaliminin ne 
dereceye varmış olduğu kendiliğinden ortaya çı
kacaktır. 

Doktorların muayenesi sonucu on - onbeş gün 
sonra doğum yapması, muhakkak sezaryan ile 
yani ameliyatla bir hastanede çocuk dünyaya 

getirmesi gereken bir Türk annesi, sırf dünyaya 
getireceği çocuğuna Bulgar ismi verdirilmemek 
ve Bulgar nüfusuna sanki bir Bulgar çocuğu 
gibi kaydettirilmemek için ölümü göze alıp ka
deri ve acı akibetini metanetle, sabırla ve fakat 
üzülerek, teessürle beklemektedir. Aksi halde, 
hastaneye yatırılmamakta, tıbbî müdahale yapıl
mamaktadır. 

Erkek çocukların, aile reisleri tarafından 
Bulgar makamları ve ilgililerinden gizli olarak 
ancak ve ancak sünnet edilebildiği, yine bu 
mektupta yazılı bulunmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım; bu baskı, bu tazyik, 
bu insanlık dışı davranışlar artık durmalı, Tür-
kij'e Cumhuriyeti Hükümetinin sesi, insafsız 
Bulgar Hükümetine veya yetkililerine duyurul-
malı, gerekli her türlü teşebbüs yapılmalıdır. 
Onlar, yani Bulgaristandaki soydaşlarımız, en 
azından Türkiyedeki azınlıklara Türk Hükü
metleri tarafından tanınan haklar kadar haklar
dan faydalandırılmalıdır, Onlar orada yalnız 
yaşıyorlar; fakat arkalarında Anavatandaki 
Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri 
olduğu hissettirilmeli ve acıları böylece biraz ol
sun azaltılmalıdır. 

Sayın Hükümeti, bilhassa Sayın Dışişleri Ba
kanlığını uyarıyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Bayül-
ken, buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-
KEN — iEaym Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri ; 

Yüksek malumları olduğu üzere Bulgaris
tan'da önemli sayıda, bir Türk azınlığı yaşa
maktadır. Memleketimizle Bulgaristan arasın
daki iyi komşuluk münasebetlerinin idamesinde 
bu azınlığın mevcudiyetinin oynadığı rolün 
ehemmiyeti Yüksek Meclisinize izahtan vareste
dir. 

ISon bir sene zarfında ve bilhassa 1970 yılı 
sonlarından itibaren Bulgaristandaki soydaşla
rımıza ve Pomaklara, isimlerini Bulgar isimle
riyle değiştirmeleri hususunda baskı yapıldığı 
yolunda soydaşlarımızdan, onların buradaki ak
rabalarından, muhtelif cemiyetler ve sair yol
larla resmî makamlarımıza şikâyetler yapılmış
tır. Bu şikâyetlerde çok üzücü birtakım olaylar 
da nakledilmektedir. Meselâ : Doğan çocukla
rın nüfusa kaydı için Bulgar ismi almasının şart 

— 562 — 
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koşulduğu, okullara ve üniversitelere girecek 
çocukların Bulgar ismi almaya zorlandığı, as
kere gidenlerin Bulgar ismi almaya icbar edil
diği, evlenmek isteyen Türklerin Bulgar ismi 
almaya mecbur edildikleri, okullardan mezun 
olan Türklere, isimlerini değiştirmedikleri tak
dirde diploma verilmediği, daha yukarı seviye
deki öğrenimlerine engel olunduğu, hatta Dev
let sektöründe çalışanlardan isimlerini değiştir
meyenlerin işlerine son verildiği bu şikâyetler
de belirtilmektedir. 

iSaym üyeler; 
iSayın Kemal Bağcıoğlu'nun da belirtmiş ol

duğu gibi, bu hususlar, (hükümetimiz ve Dışişle
ri Bakanlığımız tarafından dikkatle takrbedil-
mekte ve Sofya nezdinde muhtelif kademelerde 
gerek onların buradaki temsilcileri nezdinde 
teşebbüsler yapılmaktadır. Ancak, Bayın Bağcı
oğlu'nun biraz evvel Yüksek Meclise hitaben 
yapmış olduğu konuşmada, bu gibi konularla 
ilgili olarak müşahhas vakayı zikreden bir mek
tup verilmiştir. Öyle zannediyorum ki, şimdiye 
kadar yapılan neşriyatta müşahhas bir vaka
nın yer, isim zikri suretiyle bize kolay kolay in
tikal etmemesi dolayısıyle teşebbüslerimiz daha 
ziyade umumî bir mahiyette kalmakta idi. Bi
naenaleyh, gerek Sayın Bağcıoğîu'nu, gerek 
sayın üyeleri temin etmek isterim ki, bu müşah
has misal üzerine gerek Sofya'da, gerek burada 
en yüksek seviyede teşebbüsler yapılarak bu 
gibi olaylara meydan verilmemesi, bu gibi olay
ların cereyan etmemesi hususunda elimizden 
gelen bütün gayret gösterilecektir. 

Hürmetlerimi arz ederim efendim. (Alkışlar) 

4. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz' 
in, fındık üreticisinin durumuna dair gündem 
dışı demeci ve Ticaret Bakanı Naim Talu'nun ce
vabı 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, fındık üreticisi
nin durumu baklanda, buyurun. Sayın Çilesiz, 
sizden de beş dakikayı akmamanızı rica ediyo
rum efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇlLElSÎZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; birkaç yıldan beri Ka
radeniz fındık bölgesinde fındık rekoltesinin az 
olması ve aynı zamanda randıman düşüklüğü 
sebebiyle üretici halkın ve bilhassa köylünün 
ne kadar sıkıntılara maruz kaldığını gündem 
dışı konuşmalarımla açıklamış ve köylünün içi

ne düştüğü ekonomik sıkıntı yüzünden tefecile
rin eline düşürülmemesi yönünden bazı tedbir
lerin alınmasını ve bilhassa kredi hacminin ar
tırılmasını, toprak baremlerinin yükseltilmesi
ni, aynı zamanda tapu nizamı tam kurulmamış 
bulunan köylerde kanunun himayesi altında bu
lunan gayri menkul zilyetliğinin banka kredile-
rinde da tanınmasını rica etmiştim. 

Ziraat Bankası kredierinin tesirli hale geti
rilmesi hususundaki temenni ve ricalarım, maa
lesef tahakkuk etmemiştir. 

Evet sayın arkadaşlarım; fındık üreticisi 
köylünün günden güne iktisaden çöktüğünü ve 
bu çöküntünün devam ettiğini acı duyarak bir 
kere daha yüksek huzurlarınızda ifade etmek 
isterim. 

Bütçe müzakerelerinde kalkınma yönünden 
Ticaret Bakanının ileri sürdüğü rakamlar doğ
ru ise; bu kalkınma, öteden beri üretici köylü 
ve küçük esnaf, dar gelirli vatandaşları sömü
ren aracı ve tefeci gibi mahdut zümreye mün
hasırdır. 

Ülkede işsizlik bir felâket halini almıştır. 
Üretim yatırımlarının bölgelere dağıtılması is
tendiği halde, Hükümet ve plancılar buna ku
lak asmamışlar, özellikle fındık üreticisi köylü 
dar arazi şeridi üzerinde kendi kaderiyle baş-
başa bırakılmıştır. Karadeniz halkı bu ortam 
içinde yetiştirdiği tek fındık mahsulü ile geçin
meye mecbur tutulmak suretiyle cezalandırıl
mıştır. 

Millî bir teşekkül olan Fisko - Birlik'in ana-
«rayesi; fındık üreticisinin kalkınmasına yar
dımcı olmak ve ürünün hakikî değerinin köylü
nün e!üi3 geçmesini sağlamak olduğu halde, 
kötü idare yüzünden bu gayeden çok uzaklaş
mış bulunmaktadır. Bugün Fisko - Birlik'in 
üolitik kazançlara ve aracılara vasıta yapıldı
ğını görmek, bizim için son derece ıstıraplıdır. 
Bu acı durumlar, Ticaret Bakanlığına zaman 
zaman duyurulduğu halde Bakanlık bilinmeyen 
sebeplerle bir türlü bu meseleyi önemsememiş-
tir. Her yıl fındık üreticisinin masrafları sürat
le artarken; buna mukabil destekleme fiyatları 
önemli bir değişiklik göstermemiştir. Pahalılı-
ğm ve ekonomik şartların günden güne ezici 
bir ağırlıkla yoksul halkın omuzuna çöktüğü 
gerçeğini bugün gizlemeye imkân var mıdır?-

iftayın arkadaşlarım; 
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Klasik fındık bölgesi olan Doğu Karade
niz'de halkın tüm ümit kaynağı ve tek geçim 
ürünü olan fındık fiyatlarına bu sene zam yapıl
mayacağı haberlerinin duyulması ve bu haber
lerin günden güne yayılarak inanç haline dö
nüşmesi geniş çapta üretici köylüyü umutsuzlu
ğa sevk etmiş bulunmaktadır. 

Bu yıl yurdumuzdaki rekoltenin 170 milyon 
kilo kabuklu fındık olarak tahmin edilmesi ve 
diğer ihracatçı rakip ülkelerin, yani İtalya ve 
İspanya'nın ise kendi iç tüketimlerini ancak 
karşılayabilecek kadar az ürün elde edebilme
leri, hatta ülkemizden fındık satınalmak için 
şimdiden girişime geçmiş bulunmaları, diğer 
taraftan Hükümetin ihraç politikasına getirdi
ği esneklikler yüzünden eldeki stokların, yeni 
ürün pazarlara ininceye kadar eritilme olanağı
nın belirmesi, fındık fiyatlarına bu yıl da bir 
miktar zam yapılması imkânını aşikâr olarak 
ortaya koymuştur. 

Yukarıda arz ettiğim gibi böyle bir imkân
dan fındık üreticisi köylü vatandaşın yararlan-
dırılmaması dedikoduları, bölgemizde hakikî 
olarak geniş çapta üzüntüye yol açmıştır. 

Fındık üreticisinin yüzünü biraz olsun gül
dürecek bu zam kararıyle birlikte, konuyu kö
künden ve devamlı surette halledebilmek için 
fındık dikim sahalarının sınırlandırılması hak
kındaki kanun teklifimin geciktirilmeden gö
rüşülerek kanunlaşması gerekmektedir. 

Böylece, dünya tüketimini karşılayabilecek 
potansiyele sahip bulunan klâsik fındık bölge
si, yani Doğu Karadeniz'de üretici kitlelerin 
zam talebinde bulunmak suretiyle gelirlerini ar
tırmak yolunu tutmaları yerine, birim başına 
verimi artırarak fiyatlara yapılacak zamlarla 
elde edilen gelirden çok daha fazlasının elde 
edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Hükü
meti tarafından 15 liralık dolar fiyatının kade
meli olarak çiftçiye aktarılması, devalüasyonun 
anahedefi olarak ilân edilmişti. Yukarıda arz 
ettiğim sebeplerle bu sene fındık dolar fiyatı
nın 14 lira olarak kabul edilmesi ve taban fi
yatının buna göre ayarlanmasının 'önemini bil
hassa belirtmek isterim. 

Fındık yetiştiren bölge için Hükümet tara
fından köklü tedbirler alınmadıkça sosyal den
ge üreticiler aleyhine daha da bozulacaktır. 

Devletin zarara girmesini asla istemeyen vatan
sever fındık üreticileri bugün endişe içinde acı 
acı düşünmektedir. Kirazın kilosunun 10 liraya 
satıldığını gören köylü fındığına taban fiyat 
olarak 10 lira istemektedir. 

Arz etiğim acı ve gerçek hususlara bilhassa 
Sayın Başbakanın el koymasını istirham eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Talû, bu
yurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

'Sayın konuşmacı, zamanı geldiğinde ilân edi
lecek fındık fiyatlarının artırılması zaruretini 
işaret etmek suretiyle, Bakanlığıma taallûk 
eden bazı mevzulara temas etmiş bulunmakta
dır. 

Bundan evvel de buğday fiyatları münase
betiyle izaha çalışmıştım; hiçbir Hükümet, hiç
bir bakanlık muayyen müstahsil zümresinin 
zararı için çalışmaz. Eğer muayyen tedbirler 
alıyorsak, bu tedbirler tüm memleket menfaat
lerinin bu istikamette olmasındandır. Biz bek
liyoruz İd, memleket menfaati istikametinde al
mış olduğumuz tedbirlerde bütün parlamento 
bize destek olsun. 

Muayyen bölgelerin menfaatlerini korumak 
gayet tabiî sizlerin en başta gelen vazifeleri
dir, ama bunu yaparken bizleri çalışmalarımız
da tereddüte sevk edecek veya alakalıları Hükü 
metin tutumu hakkında tereddüde sevk edecek şe
kilde bir tutum içine girmediğiniz takdirde, 
itimat buyurunuz ki, memleket meselelerini çok 
daha kolay halledebiliriz. 

Daha evvel de arz ettim, 1972 senesi fevka
lâde mühim bir senedir. Bu sene içinde alaca
ğımız tedbirler eğer isabetli olmaz ise bundan, 
himayesine çalıştığımız bütün müstahsil de bü
yük ölçüde zarardide olacaktır. Biz istiyoruz 
ki, memlekette istikrar temin edilsin ve bu su
retle hakiki manâda kalkınmamızı yapalım. Bü
tün çabamız bu istikamettedir. 

FİSKOBİRLİK mühim bir vazife ifa etmek
tedir ve FİSKOBİRLÎK'in çalışmalanyle Ba
kanlığım yakından alâkalıdır. Binaenaleyh, ko
nuşmacının, «FiSKOBlRLiK'teki meselelerle 
Bakanlık alâkadar olmamıştır» şeklindeki ifa
desini bendeniz kabul etme imkânını göremiyo
rum. Ümidederim ki, kendileri de bu çalışma
larımızı görmektedirler. 
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Yine mühim gördüğüm için işaret etmek is
tediğim bir nokta; kur meselesidir. Kur mese
lesi fevkalâde hassas bir meseledir. Binaena
leyh, bunun üzerinde her hangi bir şey söyle
mek istemiyorum, ama daha evvel de ifade et
miştim ki, ikili kurun tek kur haline getirilmesi 
ancak şartların müsaidolmasına vabeste bulun
maktadır. Binaenaleyh, bu şartlar meydana çık
madığı müddetçe bir değişiklik yapmamıza im
kân yoktur. 

Teşekkürlerimi arz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

5. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner-
in, Zonguldak ilinde ihalesi yapılan yollar konu
sunda gündem dışı demeci ve Bayındırlık Ba
kanı Mukadder Öztekin 'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Güner, Zonguldak ilin
de ihalesi yapılan yollar konusunda, buyurun. 

iSayın Güner, sizden de beş dakikayı aşma
manızı önemle rica ediyorum efendim. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

1829 yılında ufak bir kasaba olan Zongul
dak, 50 yılda 10 ilçesi, 759 köyü ile 742 255 nü
fuslu bir sanayi şehri haline gelmiştir. 

Kömür üretimi sanayii bu ildedir. Ereğli -
Karabük Demir - Çelik Sanayii, Filyos Ateş 
Tuğlası, Çatalağzı Elektrik Üretimi Santralı, 
Devrek - Yenice - Bartın - Ulupmar Kereste 
fabrikalarıyla donatılmış olan bu şehir, kara
yollarından mahrumdur ve gidenleri üzücü bir 

' şehir halindedir. 
Plansız devremizde üvey evlât muamelesi 

gören Zonguldak, planlı devrede de bu halin 
devam etmesinden ve planlı devrede tarafsız 
olmayan idarecilerden şikâyetçidir. 

Acaba Zonguldak'a gitmek hâlâ neden güç
tür ve üzücüdür? Devlet üretim müesseseleri 
olan bu kadar büyük bir şehre bu üvey evlât 
muamelesinin devamında ısrar etmek nedendir? 
Bunu anlamak güçtür. 

Düzce - Ereğli yolu hâlâ onarımdadır. 
Ereğli -> Zonguldak yolu 65 kilometredir, pe

rişanlık içinde iki saatte almıyor. Ancak ba
kanların geldiği haber alınınca kısmen onarılı
yor. 

Yeniçağ - Mengen arası yeni yol üç yıldır 
bitemedi, şimdi de tahsisatsızlık yüzünden çalı- I 
şamıyor. j 
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ıMengen - Devrek arasında bir ekip çalışıyor, 
yol perişanlık içinde. 

Devrek - Çaycuma arası 27 kilometre, 1,5 
saatte zor almıyor. 

Çaycuma - Zonguldak arası böyle, Gerede -
Karabük arası böyle. 

Karabük - Bartın arası yıllardır bitmedi. 
Buradaki makinalar bile, çürümeye başladığı
nı görecek bir idareden mahrumdur. 

Bartın - Çaycuma, Bartın - Amasra - Kuru-
caşile yollarından bahsetmek yine nafile ar
kadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım, Fatih'in «Çeşm-i cihan 
bu mu?» dediği büyük sanayi şehrimizin vo 
Amasra'nın bir turistik şehir olduğunu böylece 
iddia etmek elbette zor oluyor. 

Bugünkü Hükümete ve sayın Bayındırlık 
Bakanına asla sitem etmek için konuşmuyorum, 
kendileri böyle bir devir aldılar, böyle bir plân -
programın ıstırabı içindedirler. Onlara rica 
ediyorum, başta sayın Başbakan olmak üzere, 
bu sanayi şehrini kendine lâyık bir yola kavuş
turmak için gelip görmeleri ve anlamaları lâ
zımdır. 

Evvelce, yapılacak bir iş için % 20 nispe
tinde deişiklik yapılıyordu. Son Hükümet ka
rarnamelerinde, Devlet Planlama lüzum göre
cek, Yüksek Planlama kabul edecek, Bakanlar 
Kuruluna gelecek, ondan sonra da o işin tah
sisatı çıkacak... Mengen - Yeniçağ arasındaki 
yol; bitmiş yol bu yüzden böyle beklemekte
dir. 

Karayolları iyi çalışıyor, diye iddia ede
mem, ama karayollarındaki mühendis ye idareci
ler ne yapsın, böyle bir karar alınırsa Yüksek 
Planlamanın ve Planlamanın bu kararına göre 
ne yapsın?.. Elbette çok üzücü. 

Ben, kendilerini Zonguldak'a davet ediyo
rum. Devlet Planlama bize daha fazla kıyma
sın. Başbakanın alâkasını rica ediyorum. Lüt
fen, kalkınmamızda bölgeciliğin ve taraf tutma
nın önlendiği devri, bu partilerüstündeki Hükü
metten görmenin kıvancını bize göstermelerini 
rica eidiyorum. Devlet Planlamaya bu tarizimin 
sebebi, Devlet Planlamada hangi ilin adamı 
varsa oraya nasıl hizmet yapıldığıdır. Bunu, 
gerekirse Sayın Başbakana ve Bayındırlık Ba
kanına da sunmak vazifem olur. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın öz-
tekin, buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (0. Senaosu Adana Üyesi) — Sayın 
Başkan, pek muhterem milletvekili arkadaşla
rım. 

Sayın Zonuldak Milletvekili Ahmet Güner 
Beyin temas ettiği Zonguldak'la ilg'ili dokuz ko
nuyu, not edebildiğim öigülerde - bira" süratli 
oldu, bazılarını atlarsam özür dilerim, onları 
da zabıtlardan alıp yazılı olarak kendisine ce
vaplandıracağım - cevaplandırmak istiyorum. 

özellikle üzerinde durdukları Yeniçağ - Men
gen yolunun, öngörülen tahsisatın oradaki ça
lışmalar sırasında tahmin edilmeyen heyelan
lar dolayısıyla 5 milyon artması yüzünden, iha
lesi yapılamamıştır. 

Muhterem arkadaşım bir noktada haklıdır. 
Hakikaten bu muamele bir prosedür gereği ola
rak Devlet Planlamada beklemektedir, ikazını 
değerlendireceğim ve oradan suratla bu işi çı
kartmaya çalışacağım. 

Bunun dışında temas ettikleri Ereğli - Zon-
duldak arası var. Bu sene Ereğli - Zonguldak 
arasına karayolları olarak 2 milyon liralık bir 
ödenek tahsis edilmiştir. Kendileri de takdir 
buyururlar, burası çok güç çalışılan bir saha
dır. 1976 yılma kadar buradaki çalışmalar de
vam edecektir. Plan bu şekilde öngörmüş. Bu 
yılkı tahsisatı da 2 milyon liradır. 

Gerede - Karabük için aynı temennide bu
lundu arkadaşım. Gereder - Karabük yoluna 
bu sene 300 bin lira ödenek konulmuştur. Bu 
yol 1965 yılında başlamıştır, 1976 yılma kadar 
çalışmalar devam edecektir. Arkadaşım önü
müzdeki yıllarda bu konuyu halledilmemiş ola
rak gayet tabiî görecektir, samimiyetle konuşa
lım. 1976 yılında bitecektir. 

Bartın - Çaycuma yolu bu sene bitecektir. 
124 bin lira ödenek bütçeyle öngörülmüştür. 

Keza, Bartın - Amasra yolunu da tenkit bu
yurdular. Bu yol 1971 de programa alınmıştır. 
1973 yılında bitecektir. Yani, önümüzdeki yıl. 
Bu yıl bütçeyle öngörülen 2 milyon liradır. 

Karabük - Çankırı yolunu söylediler. Burası 
da 1965'te başlamış 1976'da bitecektir. Bu yıl 
300 bin liralık bir ödenek ayrılmıştır. 

Safranbolu - Kastamonu için yine aynı şe
kilde tenkitleri oldu. Bu yol 1968 yılında baş
lamıştır, 1974 yılına kadar programlandrrılmış-

tır. Bu sene öngörülen ödenek 5 milyon liradır 
Pek muhterem arkadaşımın kısaca konuş

malarından sonra toplayabildiğim bilgi ile ver
diğim izahattan anlayacakları üzere, Zonguldak 
iline öngörülen yatırımlar hiç de küçümsenme
yecek miktarlara baliğ olmaktadır. Kendileri
nin temas etmediği Ereğli - Devrek arasında 
1969 yılında başlayan ve önümüzdeki yıl bit-
tecek olan ve bu yıl 10 milyon lira tahsisatı 
olan bir yolu da hatırlatmak isterim. 

Ayrıca, Devrek - Yeniçağ arasında söyledik
leri 5 milyonluk heyelânlı kısım hariç, 
14 500 000 liralık ayrı büyük bir proje var
dır. 

Bütün bu çalışmalar, Planlamanın öngördü
ğü sürelerde ikmal edilebilirse, Ereğli - Zongul
dak, Zonguüdak'ın içanadolu ile Devrek üzeri 
irtibatı ikmal edilecek ve temenni ettikleri 
Zonguldak'a lâyık hizmetler de yapılacaktır. 

Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Arkada
şımın konuşmalarında değindiğim sorulara da, 
zabıtları da tetkik ederek, ayrıca yazılı cevap 
vereceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman?.. Yok. 
6. — Balıkesir Milletvekili Salih Zeki Al-

iunbaş'ın, buğday taban fiyatları konusunda 
gündem dışı demeci ve Ticaret Bakanı Naim Ta-
lû'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Salih Zeki Altunbaş, 
buğday taban fiyatları konusunda gündem dı
şı söz istemişsiniz, buyurunuz. 

Sayın Altunbaş, sizden de beş dakikayı aş
mamanızı rica ediyorum. 

SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Peşinen arz etmek isterim ki, bundan evvel 
bir arkadaşımız fındık konularını bu kürsüde 
dile getirdiği zaman, Sayın Ticaret Bakanı Par
lamentoda alışılmamış bir üslup içerisinde âdeta 
Parlamento üyelerine ders verir bir eda için
dedirler. Türk Parlamenterleri milletin istek
lerimi birinci elden topladığımız için burada, bu 
kürsüde dile getiriyoruz; Hükümetleri denetle
mek bizim görevimizdir, biz millet adına görev 
yapıyoruz, burada, bakanlardan vatan sever-
lik dersi almak için oturmuyoruz. Sayın Ticaret 
Bakanının bunu böyle bilmesini isterim. 

Değerli arkadaşlarım, temas edeceğim buğ
day taban fiyatları konusu, daiha önce Meclis 
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kürsüsünde ve Parlamentoda dile getirilmiş bu
na rağmen Hükümet tarafından bir âcil durum 
olmasına rağmen, tedbir alınmamış bir konu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, milyonlarca Türk çift
çisini ilgilendiren ve bilhassa buğday fiyatla
rının yetersiz olduğunu belirtmek ve bu önemli 
soruna Hükümetin ivedilikle bir çözüm yolu 
bulması gereğine inandığım için söz almış bulu
nuyorum. 

Bu vesile ile belirtmek isterim M, aşağı - yu
karı tüm tarımsal ürünler üreticinin satışa ar
zında yeterli ölçüde bir fiyata satılamamakta, 
istikrarlı bir fiyat politikasının her yönü ile sağ
lanması ve uygulamaya konulması zorunluğu, 
yerine getirilmesi kaçınılmaz bir görev haline 
gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de hububat 
fiyatları tespit edilirken, hububatın memleket 
ekonomisinde tuttuğu önemli yeri hububat ile 
ilgili büyük üretici ve tüketici kitleyi ve bu ta
rım kolunun özelliklerini dikkate almak gerekir. 
Tarımsal üretimin yüzde 28'ini hububat üretimi 
teşkil etmekte ve ekilen arazinin yüzde 48'i hu
bubata ayrılmış bulunmaktadır. 1963 yılı tarım 
sayımına göre 3 514 476 tarımla uğraşan aile ve 
işletmelerin 2 011 346'sı yani, yüzde 57'si buğ
day üretmektedir. Türkiye'de buğday ve hubu
bat ekili sahaları ve üretimlerine de kısaca de
ğinmek isterim. 

Buğday ekim alanı ancak zamanım dar ol
duğu için 1971 - 1972 yılının miktarlarını ifade 
ediyorum. 1971 - 1972 yılında 8 350 000 hektar. 
Toplam hububat ekimi alanı da 1971 - 1972 
yılında 12 436 000 hektardır. Son 7 sene orta
lamasına göre, hububat ekilen sahanın yüzde 63 
ilâ yüzde 67'si buğday ekilen sahaya aittir. Buğ
day üretimine gelince; yine fazla zamanlarını
zı almamak için ancak iki yılın rakamlarını ifa
de edeceğim. 1969 - 1970 yılında 10 bin ton, 
1970 - 1971 yılında 13 250 tondur. Geçen yılın 
çok müsait şartlan dolayısı ile stok buğday 
1 700 000 tondur. Yıllık buğday tüketimimiz 
ise, 10 milyon tondur. Türkiye'de hububat tale
bi devamlı ve süratli bir büyüme eğilimine sa
hiptir. Nüfusun binde 26 oranında artışı buğ
day talebini artırmaktadır. Her yıl artan talep 
200 bin tondur. Hayvancılık ve besiciliğin geliş
mesi, tane yemi hububat talebini artırmaktadır 

ve dalha da artırma eğilimi göstermektedir. Tür
kiye'de beslenmede alman günlük 2 800 kalo
rinin 2 300'ü hububattan sağlanmaktadır. Köy 
kalaba ve şehirlerde yaşayan nüfusumuzun ana-
gıda maddesini hububat ve bilhassa buğday teş
kil etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, memleketimizde modern 
tarım tekniğinin yeterli şekilde uygulanamayı-
şı ve gerekli olanaklann yeterince sağlanamama
sı, tarımsal üretimin hava şartlanna bağlanma
sı, düzenli üretimi gerçekleştiremiyor. Bunlara 
tarım işletmelerinin bünye bozukluğu, sermaye 
noksanlığı, tarımsal araç, gereç ve diğer girdi
lerin çok yüksek fiyatta oluşlan eklenince ve
rimlilik düşmekte, dolayısı ile tarımda çalışan 
milyonlarca çiftçinin gelirinin düşük olmasını 
geniş ölçüde etkilemektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bu durumda hububat 
fiyatları tespiti büyük önem taşımaktadır. Hu
bubat fiyatları, özellikle buğday fiyatları di
ğer maddelerin fiyattan ile yakından ilgilidir. 
Bu nedenle, hububat fiyatları tespit edilirken 
maliyetle birlikte diğer' maddelerin fiyatlarını 
da dikkatle izlemek gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de diğer millet
lerin buğday fiyatlarından bahsedeceğim. A. B. 
D., Kanada, Avustralya, Arjantin, Ekvator'dan 
başka dünyanın bütün milletlerinde buğday fi
yatları Türkiye'den daha yüksektir. Bizim gibi 
kendine yeter veya ithalâtçı ülkelerdeki fiyat
lar, bizdekinden yüzde 20 ilâ 50 daha fazladır. 
Buğday fiyattan Türkiye'den az olan ve sayı
ları 5'i geçmeyen ülkeler dünyanın en büyük 
hububat ihracatçısıdırlar. Son zamanlarda ve 
gelecekte yakın sosyo - ekonomik ilişkilerimiz 
bulunan Ortak Pazar ülkelerinde fiyatlar, ör
neğin Fransa ve Batı Almanya'da dekar başına 
verim, Türkiye'nin iki buçuk katı, traktör fi
yattan Türkiye'den yüzde 25 daha az, gübre fi
yatları Türkiye'den yüzde 40 daha düşük ve bu 
ülkelerde buğday ihtiyaç fazlası olduğu halde, 
fiyatlar bizdekinden yüzde 55 daha fazla bulun
maktadır. 

Bu duruma göre, Fransız ve Alman çiftçisi 
"bir dönüm buğday ekiminde Türk çiftçinden 8 
kat civarında fazla gelir elde etmektedir, ihra
catçı ülkelerin fiyattan düşükse de, Türkiye bu 
ihracatçı ülkelerden buğday ithal ettiğinde Tür
kiye'ye maliyeti 112 kuruşa mal olmaktadır ki 
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bu daJhi çiftçimize verilen yumuşak ekmeklik buğ
day fiyatının daha üstündedir. 

iSaym milletvekilleri, hububat fiyatının tes
pitinde esas olan kriterler, buğday maliyetini 
etkileyen en önemli masraf unsurları şunlar
dır : 

Tohumluk - gübre fiyatları. 
Traktör - çeki hayvanları. 
Akaryakıt, ekipman, ziraî mücadele ilâçları 

ve işçilik. 
Buğday üretiminde kullanılan satınalman 

girdilerde geçen yıllara nazaran yüzde 7 - '50 
işçi masraflarında yüzde 7 - 2 2 bir artış olmuş, 
buğday verimi 1971 yılına oranla 1972 yılında 
yüzde 10 - 20'ye yakın bir azalma göstereceği 
tahmin edilmektedir ki bu da maliyetin yüksel
mesine sebebolan ayrı bir etken olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 'hayat pahalılığı ile 
buğday fiyatları arasındaki ilişkiye eğilirsek, 
görürüz ki, Ankara, istanbul.ve îzmir geçim 
endekslerine göre, hayat pahalılığı 1971 yılına 
oranla yüzde 26 artmıştır. Burada buğday üre
ticisinin zarar görmemesi için aynı oranda bir 
fiyat artışı olması ve geçen yılın 100 Kr./Kg. 
olan fiyatının nadasla, iki yılda bir kullanılan 
tarla durumu da dikkate alınarak, 128 kuruşa 
çıkarılması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, buğday fiyatlarına 
yapılacak zammın piyasayı etkileyeceğinden söz 
edilebilir. Türkiye'de buğdayın anabesin mad
desi olduğu, fiyatının artırılmasından özellik
le dar gelirli, geçim sıkıntısı içinde bulunan ve 
gıdasını buğday ve buğday unu mahsullerinden 
sağlayan vatandaşların zarar göreceği ve mem
leket ekonomisini olumsuz yönde etkileyip 
önemli bir enflâsyona yol açacağı düşünülebi-
lirse de, bunun yükünü üretici milyonların sır
tına yüklemek sosyo - ekonomik kurallara ay
kırıdır. Devlet piyasayı kontrol altına alamı
yorsa, bunun zararını üretici ve tüketici çekme
melidir. Bu durum yalnız hububat ve buğday 
için değil, tüm tarımsal ürünler için de aynıdır. 
Tarımsal ürünlerin üretici ve tüketici arasında
ki büyük fiyat farkı piyasada anormal, bir şe
kilde adaletsizliklere sebebolmaktadır. Bu iti
barla üretici, toptancı, perakendeci ve tüketici 
arasındaki ilişkiler, üretici ve özellikle dar ge
lirli tüketici yararına düzenlenmelidir, 

'Sayın arkadaşlarım, 
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BAŞKAN — (Sayın Altunbaş, süreniz doldu, 
lütfen tamamlayınız. 

SALİH ZEKÎ ALTUNBAŞ (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Toprak Mahsulleri Ofisi normal yıllarda 
500 000 - 600 000 ton buğday alımları yapa
bilmektedir. 1972 kampanyasında bu miktarın 
gerçekleşeceği şüpheli olmakla beraber, 600 
bin ton alım yapılırsa ve 30 kuruşluk bir fiyat 
zammı ile ofis 80 milyon lira bir fazla ödeme 
yapacak demektir. 10 milyon ton buğday üre
timimizin 2 milyon tonu tohumluk, 6 milyon to
nu çiftçinin zati ihtiyacına ayrıldığına göre, 
piyasaya arz edilen buğday miktarı 2 milyon 
ton civarında tahmin olunaibilir. 30 kuruşluk 
bir fiyat artışı ile çiftçinin eline 600 milyon lira 
fazla bir para geçecektir. Bu kadar az bir meb-, 
lâğın enflâsyona sebebolacağını ileri sürmek, ne 
derecede gerçekçi bir ifadedir, tahmin edemem, 
bilemem. 

Ancak şu kadarını belirtmek isterim ki, 10 
milyara varan işçi dövizlerine, 8 milyar civa
rında Personel Kanunu ile maaşlara yapılan 
zamlar yanında, bu 600 milyon lira oranı küçük 
görünmektedir. Kaldı ki, yurt ekonomisini 
ayarlamak için bu yükü, esasen sıkıntılardan 
bir türlü kurtulamayan çiftçi vatandaşlarımızın 
sırtına yüklemek, özellikle geçimini ve satmal
ına gücünü tamamen buğdayla sağlayan milyon
larca Türk çiftçisine yüklemek, sosyal Devlet, 
sosyal adalet anlayışına ve insan haklarına da
yalı bir sosyo - ekonomik politikayla bağdaşa
maz. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; 

Buğday fiyatlarına yapılacak bir zamla, 
yurt ekonomisinin sarsılacağı kanaati hâkim 
ise, ve bu önlenmek isteniyorsa, Toprak Mah
sulleri Ofisi buğday], 30 kuruşa satmalıp geçen 
yılki fiyatla satarak bunu gidermeye çalışmalı
dır. Bu suretle Devlet 200 milyon civarındaki 
bir himayeli prim külfeti ile ekonomik politika
sını düzenleme imkânı bulur kanaatindeyim. 

İSaym Hükümetten çok önemli ve ivedilik 
isteyen bu konuya çözüm getirmesini diler, Yü
ce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Talû, 
buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI NAÎM TALÛ — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

568 — 



M. Meclisi B : 110 21 . 6 . 1972 O : 1 

Fındık fiyatları münasebetiyle izahatım sı
rasında ileri sürdüğüm bazı hususların, buğday 
fiyatları ile ilgili olarak konuşma yapan sayın 
üye tarafından yanlış anlaşılmış olduğunu 
görmekle üzüntülerimi ifade etmek isterim. 
Bendeniz yalnız Hükümetin, almış olduğu ka
rarlarda mümkün olduğu nispette parlamen
toların bizlere yardımcı olmalarını temenni et
miştim. Mesele bundan ibarettir. Bunu başka 
bir şekilde tefsir etmek imkânı olmaması lâ-
zımgelirdi. 

Buğday fiyatları meselesine gelince; bu 
mevzuda gerek Senatoda, gerekse Mecliste ol
dukça uzun zannettiğim izahat vermiştim. Bu 
izahatı tekrarlamak suretiyle vaktinizi almak 
istemiyorum. Ama bir kere daha tekrar etmek 
isterim ki; eğer taban fiyatları mevzuunda fev
kalâde dikkatli hareket etmeyecek olursak, mut
lak bir inancımdır, Türk ekonomisine büyük za
rarlar verebiliriz. Ama deniyor ki; mutlaka bu
rada mı alacaksınız tedbirinizi? Biz böyle bir 
şey söylemiyoruz. Mümkün olan her noktada 
tedbiri almak zaruretindeyiz, aksi takdirde 
bundan evvel de arz etmiştim, büyük bir enflas-
yonist baskı ile karşı karşıya kalırız ve bundan 
bütün memleket zarardide olur. Daha evvel de 
arz etmiştim, memleketimizdeki müstahsilin tak
riben % 58'i buğdayını satmayan çiftçiîerimiz-
dlr. Binaenaleyh fiyatlarda meydana gelecek 
her türlü artış, buğday üreticisi çiftçimizin 
% 58'ini direk olarak zarardide edecektir. 

Bunun dışında mühim gördüğüm için tekrar 
temas- ediyorum. Geçen sene buğday fiyatlarına 
% 18 civarında zam yapılmıştır. Bu, 1970 sene
sinde meydana gelen fiyat artışlarını ve devalü
asyon sebebiyle artan girdileri karşılamak için 
yapılmış bulunmaktadır. O tarihten sonra bu ta
rihe kadar girdilerde büyük bir artış olmamış
tır. Bunu yalnız biz söylemiyoruz. Bakın elimde 
Ziraat Odaları Birliğinin raporu vardır, sizler 
de gayet tabiî okumuşsunuzdur. 

SALtH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — 
Ama onların doğru olmadığı piyasadan belli 
Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Aynen okuyorum. 

1. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf tohum
lukları % 20 nispetinde artmıştır. 

Doğrudur, bu artmıştır. 

2. Gübre fiyatları 1970 devalüasyonundan 
sonra tespit edilen seviyeyi muhafaza etmiştir. 

3. Alet ve makinanm fiyatları 1971 - 1972 
yılında aynen devam etmiştir. 

4. Yedek parça fiyatlarında yükselme yok
tur. 

5. Ot mücadelesinde kullanılan ilâçların fi
yatlarında genellikle bir artış olmamıştır. 

Binaenaleyh bunlar Ziraat Odaları Birliği
nin dahi tespit etmiş olduğu hususlardır ve ar
tış yoktur. Buıada bence söylenebilecek en kuv
vetli delil, 1971 senesinde toptan eşya fiyatları 
olsun, gecikme endeksleri olsun muayyen bir 
nispette artmıştır. Esas noktanın bu olması lâ-
zımgelir. Ama takdir buyurmanız icabeder ki, 
eğer bir devre zarfında toptan eşya fiyatları ve 
geçim endeksi arttı diye bütün alâkalıların ve 
müstahsilin aynı şekilde fiyat artışları cihetine 
gitmesi halinde, bu fasit dairenin içinden çık
maya imkân yoktur. Bunu çok genişletebilirsi
niz. Memur maaşlarından efendim her nevi mah
sule kadar götürebilirsiniz bunu. Bu takdirde, 
her sene aynı nispette bir fiyat artışı ile karşı
laşmak zarureti meydana çıkar. Bizim bütün ça
bamız, bütün uğraşmamız tüm memlekette bir 
istikrarı temindir. Bunun için uğraşıyoruz. Ve 
zaman zaman... 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Bunu köy
lünün sırtına yüklenerek mi yapacaksınız? 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Ve zaman zaman tenkide uğruyorsak da 
- biz tenkide uğradığımız için müteessir olmu
yoruz - fakat bütün mesele bu istikrarın korun
masıdır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Daha dün traktörün fiyatı 6 500 lira arttı. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Bütün çabamız bundan ibarettir, itimat 
buyurun ki, bu şekildeki hareketimiz bizzat 
müstahsilin kendi lehinedir. Çok teşekkür ede
rim. 

7. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Siirt 
ili Hidroelektrik Santralindeki arıza münase
betiyle gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay. Siirt ili 
Hidroelektrik Santralindeki arıza münasebe
tiyle, buyurun efendim. 

M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Seçim bölgem olan Siirt ili, 30 Nisan günün-
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den beri susuz ve elektriksiz bulunmaktadır. 30 
Nisan günü Botan ırmağının aniden taşması üze
rine hidroelektrik santralindeki türbinlerin 
boşaltma sahasına dolan orman enkazı, türbiri-
k-îın çalışmaması gibi bir sonuç doğurmuş ve 
tam 51 günden beri 30 000 nüfuslu bir şehri su
suz vo elektriksiz bir durumda bırakmıştır. 

Siirt'ts 51 günden beri hayat tamamen felce 
uğramış bulunmaktadır. Gölgede 40 derecelik 
bir ısının mevcut olduğu bir memlekette, her 
türlü olanaklardan mahrum olan bir memleket
te, susuzluğun ve elektriksisliğin- doğuracağı 
dehşete anlamamak ve bunun ıstırabını duyma
mak mümkün değildir. 

Ama değerli arkadaşlarım, bu ıstırabı duy
mayanlar vo bu haklı davaya gereken ehemmi
yeti vermeyenler maalesef vardır. Bu meseleyi 
Sayın Başbakan başta olmak üzere, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanına ve diğer ilgili kuru
luşlara defalarca arz ettim. Maalesef 50 gündür 
bu haklı da,vaja gereken önem verilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk yurdunun her 
köşelinde yaşayan vatandaşın aynı hakka sahip 
olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Türk 
yurdunun her köşesinde yaşayan vatandaş, Dev
letten aynı ilgiyi beklemek hakkına sahiptir. 
Bir bakıyorsunuz, bilmem ne vilâyetinin bilmem 
ne köyünde ufak bir sel hadisesi olmuştur, Ba
kan koşar, genel müdür koşar, bütün ekipler 
oraya hücum eder. 

Siirt ili ve orada yaşayan vatandaş Türkiye 
Cumhuriyetinin vatandaşı değil midir? Siirt 
ilende yaşayan vatandaş Batı - Anadolu'nun Jfa-
lan köyünde yaşayan vatandaş gibi ilgiye müs
tahak değil midir? 

Değerli arkadaşlarım, maalesef kırmızı pla
kalı arabaların yumuşak koltukların ela oturan 
sayın bakanlar, 30 000 nüfuslu bir vilâyetin ıs
tırabına sırt çevirmişlerdir. Bu ıstırabı duymaz
lıktan gelmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Bakan 

çıkacak - kendisi de yok ya burada - efendim 
ben Siirt'e iki tane dalgıç gönderdim, barajı 
temizletmeye çalıştım ama, temizlenemedi. Biz 
suların inmesini bekliyoruz. Üç ay sonra sular 
indiğinde burayı temizletmeye çalışacağız. Ora
daki vatandaş ölsün, iki aydan beri susuz, iki 
aydan beri elektriksiz. Üç ay daha bekleyecek, 
sular inecek ondan sonra da baraj faaliyete ge
çecek ve oradaki vatandaş suya ve elektriğe ka
vuşacak. 20 ne! asır Türkiye'sinde, teknoloji as
rında bu utanılacak bir meseledir. 

Değerli arkadaşlarım, hiç bir bakanın Tür
kiye Cumhuriyetinin gücü hakkında, vatandaşı 
şüpheye düşürmeye, Türkiye Cumhuriyetinin 
vatandaşa karşı olan ilgisi hakkında tereddüde 
düşürmeye hakkı yoktur. Her bakan, bakanlı
ğının mesuliyetini 'idrak etmek mecburiyetinde
dir, vatandaşın ıstırabını duymak mecburiyetin
dedir. Aksi, halde, bu kürsüye defalarca çıkar 
ve o bakanı milletini sevmeyen insan olarak 
ilân etmekte tereddüt etmem. 

Muhterem arkadaşlarım, bir barajın temiz-
lenememesi diye bir meseleyi kabul etmiyorum. 
Türkiye'nin teknik imkânları bir barajı temiz
lemek gibi bir durumda âciz bir durumla kargı 
kargıya kalıyorsa, o Devlet, o Hükümet milletin 
içerisinde bulunduğu bir sürü pis meseleyi te
mizlemek iktidarına sahibolamaz. 

Aziz arkadaşlarım, bu önemli konuyu bir de
fa daha Sayı a Hükümetten ve ilgili balkanlar
dan rica ediyorum. Bu meseleye biran evvel çö
züm yolu bulunsun. 30 000 vatandaşın ıstırabı
na son verilsin. Aksi hald.3 tekrar ediyorum, bu 
Millet Meclisi kürsüsünden onları milletini sev
meyen insan olarak ilân etmekten asla çekinme
yeceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım gün
dem dışı konuşmaların sonunu almış bulunuyo
ruz. Diğer sayın iki üyenin, Sayın Tosyalı ve 
Sayın Ekşi nın iste Merini önümüzdeki günlerde 
karşılamak imkânını arayacağım efendim. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN 

7. _ 29 .7 .1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Yergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir saatlik sürede görüşecek bir konumuz ol

madığı için Emlâk Kanununun bazı maddeleri
ni tadil eden tasan üzerindeki çalışmalarımıza 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

İlgili Komisyonun ve Hükümetin yerlerini 
almasını rica ediyorum efendim. 

Sayın Kitaplı, Hükümeti temsil edecek misi
niz efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
11 nci madde üzerinde Sayın Komisyon söz 

istemişlerdi, size söz veriyorum. Buyurun efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Arazi Vergisinin nispetini tanzim eden 11 nci 
madde Yüce Meclisin takdir edeceği gibi, bu 
tasarının en önemli maddelerinden birisidir. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımın ve Sa
yın Bakanın görüşlerine bazı hususlarda hak 
vermek, yine bazı hususlarda Komisyonun gö
rüşü ile o görüşler arasında aynlıklar olduğuna 
işaret etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Malûmlan olduğu veçhile, halen 1319 sayılı 
Kanun mer'i bulunmaktadır. Bu kanunda mü
terakki bir sistem öngörülmüş, binde 2'den baş
layan bir nispet, binde 10'a kadar kabul edil
miştir. Bu getirmiş olduğumuz tasanda ise, bin
de 3 lük tek bir vergi nispeti kabul edilmiştir. 
Sayın Maliye Bakanı binde 3'lük nispetin çok 
düşük olduğunu, büyük ölçüde vergi ziyama se-
bebolacağını söylemekte ve katî rakamlarla, bir 

(1) -472'ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
106 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

İŞLER (Devam) 

ölçüde kendilerinin de tahmini olarak ifade et
tiği rakamlarla, vergi kaybını Yüce Meclise tak
dim etmektedirler. 

Komisyon Başkanı sıfatı ile Yüce Meclisi ta
mamen bu konuda aydınlatmak maksadı ile yap
mış olduğum bir hesabın sonuçlarını Yüce Mec
lise takdim etmek istiyorum. 

Bu hesabın esası şuna dayanıyor. 1319 sayılı 
Kanun mer'i kalsa, muhtelif kademeli matrah
larda hangi ölçüde vergi alınacaktır? O kanun 
meriyetten kaldınlsa, binde 3 lük bir tek nispet 
kaldırılsa, hangi ölçüde muhtelif kademeli mat
rahlarda vergi alınacaktır, mukayesesine daya
nıyor. Ve bu mukayese sonucunda görüyoruz 
ki, 350 000 liraya kadar olan vergi matrahların
da yeni getirmiş olduğumuz binde 3 lük nispet 
1319 sayılı Kanuna göre vergi azalmasına değil, 
vergi artmasına sebebolmaktadır. 

Şimdi bu hesabı Yüce Meclisin huzurunda 
yapmak istiyorum: 100 000 liralık matrahta, 
1319 sayılı Kanuna göre 100 lira vergi vermekle 
mükellef olan vatandaş, şimdi getirdiğimiz bin
de 3 nispetine göre 150 lira vergi verecektir ve 
böylece vergi miktan 50 lira artmaktadır. 
150 000 liralık matrahta, 1319 sayılı Kanuna gö
re 250 lira vergi ödeyecek olan vatandaş, yeni 
binde 3 nispetine göre 450 lira vergi ödeyecek
tir M, 150 000 liralık vergi değeri bildiren va
tandaşlar bu yeni tanzim tarzına göre 200 lira 
daha fazla vergi ödemiş olacaklardır. 200 000 
liralık matrahta eski kanuna göre, yani merî 
olan kanuna göre 425 lira vergi ödeyecek olan 
vatandaşlar yeni binde 3 lük nispete göre 600 li
ra vergi ödeyecekler ve neticede 175 lira daha 
fazla vergi ödemiş olacaklardır. 250 000 liralık 
matrahta eski kanuna göre 625 lira vergi öde
yecek olan vatandaşlar yeni binde 3 lük nispe
te göre 750 lira vergi ödeyeceklerdir M, bu mat
rahta da 125 lira daha fazla vergi ödenmiş ola
caktır. 300 000 liralık matrahta ise eski kanu
na göre 825 lira vergi ödeyecek olan vatandaş
lar yeni binde 3 lük nispete göre 900 lira vergi 
ödeyeceklerdir M, 75 lira daha fazla vergi öde
miş olacaklardır. 350 000 liralık matrahta ise 
durum değişmektedir. 350 000 liralık matrahta 
eski kanuna göre 1175 lira vergi ödeyecek olan 
vatandaşlarımız yeni kanuna göre 1 050 lira 
vergi ödeyeceklerdir ki, 125 lira daha az ver-
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gi ödemiş olacaklardır. 400 000 liralık matrah- i 
ta ise, eski kanuna göre 1 525 lira vergi öde
mek durumunda bulunan vatandaşlar yeni ka
nuna göre 1 200 lira vergi Ödeyeceklerdir ki, 
325 lira daha az vergi ödeme durumuna gire
ceklerdir. 450 000 liralık matrahta ise, eski ka
nuna göre 1925 lira vergi ödemek durumunda 
bulunan vatandaşlar yeni kanuna göre 1 350 li
ra vergi ödeyeceklerdir M, neticede 575 üra da
ha az vergi ödemiş olacaklardır. 500 000 lira
lık matrahta ise, eski kanuna göre, yani merî 
kanuna göre 2 375 lira vergi ödemek durumun
da bulunan vatandaşlar yeni binde 3 lük nispete 
göre 1 500 lira ödeyeceklerdir M, 875 lira da
ha az vergi ödemiş olacaklardır. 

Bu mukayeseyi şöyle değerlendirmek müm
kündür: Görüldüğü üzere, 350 000 liraya ka
dar vergi değeri olan matrahlarda Komisyonu
muzun getirdiği nispet, vergi artması neticesini 
doğurmakta, 350 000 liranın üzerindeki mat
rahlarda ise vergi azalmasına sebebolmaktadır. 

Şimdi, 350 000 vergi değerinden az araziye 
sahibolan vatandaşların adedi, 350 000 lira ver
gi değerinden fazla araziye sahibolan vatandaş
ların adedinden fazla olduğundan, istatistikler 
bunu gösterdiğinden binde 3 nispet kabul edil
diği takdirde Sayın Maliye Bakanının ifade et
tiği tarzda bir vergi kaybı bahis konusu değil
dir. Demek ki, takdim edildiği tarzda geniş öl
çüde bir vergi kaybı bahis konusu olmayacak
tır. 

Kaldı ki, eski kanunla bu tasarı arasında 
bir mukayese yapmak suretiyle şu kadar vergi 
ziyaı vardır demek de mümkün değildir. Eski 
kanun tahrir esasına müstenittir, bu tahrirler 
eski tarihlerde yapılmıştır. Yeni tasarı tahrir 
esasını kaldırmakta ve beyan esasını getirmek
tedir. Türkiye'de henüz bütün mükellefler be
yanda bulunmamış olduğuna göre, Türkiye'de 
mükellefler tarafından bildirilecek matrah da 
henüz tespit edilmiş değildir. Bu matrah tespit 
edilmediğine göre, «1319 sayılı Kanuna göre şu 
kadar vergi alacaktık, bu binde 3'lük nispet ka
bul edilirse şu kadar daha az vergi alacağız» 
tarzındaki beyan bir hesap esasından mahrum
dur. Böyle bir hesap yapılamaz; çünkü, henüz 
matrah belli değildir. Türkiye'de araziden ne 
kadar vergi alınacaktır, sualinin doğru cevabı 
Türk mükelleflerince bilumum matrahlann be- | 

yan edilmesinden sonra meydana çıkar, bu be
yan edilen matrahlara, koymuş olduğumuz ver
gi nispetleri uygulanınca gerçek hesaplar orta
ya çıkacaktır. 

Şu durum muvacehesinde şöyle bir itiraz ya
pılabilir : 350 000 liranın altında değer beyan 
etmiş olan vatandaşların 1319 sayılı Kanuna gö
re ödeyecekleri vergi miktarı artarken 350 000 
liranın üzerinde değer beyan etmiş olan vatan
daşların vergilerinde meydana gelecek azalma 
Yüce Meclisçe doğru bulunmayabilir. Komisyo
numuz Yüce Meclisten gelecek bu yoldaki her 
türlü irşada teklife açıktır ve bu düzeltme dai
ma yapılabilir, henüz ortada kaybedilmiş bir 
şey yoktur. Böyle bir teklif geldiği takdirde 
Komisyonumuz görüşünü ayrıca ifade edecek
tir. 

Buraya kadar beyanımla şunu demek iste
dim: Bu Meclise niyabeten vazife gören bir ko
misyon olarak hesapları kendi kabiliyetimiz nis
petinde doğru olarak Yüce Meclise takdim et
mek ihtiyacını hissettim. Benim Komisyon adı
na takdim etmiş olduğum bu hesapların ince ve 
doğru bir çalışmanın mahsulü olduğunu kabul 
etmenizi rica ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Ars-
lan. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, herkes «Grup adına» derse olur mu? 

BAŞKAN — Her konuşan olmaz, bunun usu
lünü defaatle söyledim. 

Buyurun, Sayın Arslan. 
D. P. GRUBU ADINA SAMİ ARSLAN (De

nizli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Seçim bölgemden ayağımın tozu ile geldim. 
Köylü vatandaşların Emlâk Vergisi konusunda
ki müşkülâtlarını, dertlerini kendilerinden biz
zat dinledim. Bir köylü vatandaşımın söylediği 
bir vakıayı burada nakletmeyi bir millî vazife 
sayıyorum. 

1 milyon lira sermayeli bir şirket... 

BAŞKAN — Sayın Arslan, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

Efendim, bazı arkadaşlarımızın sualleri ol
du, meraklarını gidermiş olmak için gelen bir 
önergeyi okuyorum : 
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«Sayın Başkanlığa 

Bu madde üzerinde grup adına Sami Ars-
lan'a söz verilmesine müsaadelerini saygı ile arz 
ederim, 

D. P. Grup Başkanvekili 
Vedat önsal» 

Usulü budur, usulüne uygun bir talep vaki 
olmuştur, ben de söz verdim efendim. 

Buyurun, Sayın Arslan. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — 1 milyon lira 

sermayeli bir şirket bir yıllık faaliyeti sonunda 
işlerinin düzenli gitmemesi nedeninden sene so
nunda Maliyeye verdiği beyan şudur : «İşler 
düzgün gitmediğinden bu yıl kâr edilmemiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım, 1 milyon lira ser
mayesi bulunan bir şirketin Maliyeye verdiği 
vergi sıfırdır. 

Bunu bana söyleyen köylü vatandaş devam 
ediyor : «Şu anda ben de köydeyim, 200 000 li
ralık bir tarlam var; buğday ve nohut ektim. 
Bir tufan oldu, bir fırtına geldi, bir sel geldi, 
kuraklık oldu, tarlamdan bir dolu buğday dahi 
kaldıramadım. Böyle bir tarlamdan ve şehirde
ki 1 milyon ura sermayeli şirketten bir kuruş 
almazken, gökten yağacak yağmurla topraktan 
yetişecek yeşil bir buğday başağına bağlı olan 
bir köylü vatandaşın tarlasından bir dolu buğ
day kalkmazken binde 3 üzerinden Arazi Ver
gisi almayı Türkiye'de değil, dünyanın nere
sinde görüyorsunuz» diyor. 

•' Köy muhtarı vasıtasıyla ellerine «Arazi ve 
emlâk beyannamesi» verilmiş. Şöyle bir açtım 
baktım, şaşırdım kaldım. Demek M, bu beyan
nameyi hazırlayanlar masa başında bu işi mik
roskopla mı incelediler, bilmiyorum, köylü va
tandaşımızın yaşadığı hayatı hiç bilmeden bu 
işi yapmışlar. 

Orada soruyorlar : 
«1. Eviniz betonarme mi?» 
Köylerde böyle bir evin olmadığı malûm. 
«2. Kaloriferiniz var mı?» 
Köylü vatandaşa Kaloriferiniz var mı?» di

ye sormaktan daha büyük alay olabilir mi? 
«3. Asansörünüz var mı?» 
Dediler ki, «Asansörümüz var, bayramlarda 

şu kavak ağacına bir salıncak kurarız, bizim 
asansörümüz budur.» 

Bu derece yapmacık, bu derece gerçeğe ay

kırı bir sistemle şimdi köylü vatandaşlarımız
dan beyanname istenmeye başlanmış. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurumuza gelen 
tasanda «Arazi Vergisi binde 3 tür» deniyor. 

'Sayın milletvekilleri, kendimizi, şu Mec
lisin çatısı altından ve 9 000 lira maaş alan in
sanın zihniyetinden çıkarıp Anadolu'da bir sel 
baskını ile toprağında tek yeşil yaprak kalma
yan bir köylü vatandaşın seviyesine indirmeye 
mecburuz. Yine mahsul olmadığı zaman ve ço
rak olmaya mahkûm olmuş bir toprağın üzerin
de yaşayan «Hayat hakkım var mı» diye sual 
soran bir köylü vatandaşın durumuna da Sa
yın Ticaret Bakanını indirmeye mecburuz, Sa
yın Maliye Bakanını indirmeye mecburuz. Mil
let Meclisinde bir milletvekili değil, Maliye Ba
kanı da değil, o köyde yaşayan bir köylü ol
sak acaba biz ne yapardık? «Vermedi mabut, 
ne yapsın Mahmut» kabilinden evlâtlarına ye
direceği bir çuval unu yokken «Senin arazinden 
binde 3 nispetinde vergi alacağım» diye gelen 
tahsildara ne cevap verirdik, acaba? 

Bu, zorla gasp değil midir? «Sen burayı ter-
ket, Devlet bu mala el koyacaktır» demek de
ğil midir? 

Türkiye'de tarla sahibi olmak, açıkçası, bu 
vatan toprağına fahriyen bekçilik yapmaktır. 
Bunlara teşvik fonları verecek yerde, 2 - 3 yıl
dan beri Türk Köylüsünün kullandığı gübrenin 
fiyatını iki misli artırdık, traktörün fiyatını 
30 000 liradan 70 000 liraya çıkardık, kullana
cağı mazota büyük zamlar koyduk, buna mu
kabil şimdi havalar kurak gitti, ses yok; sel 
bastı, ses yok; buğday nemli olduğundan ofis 
almayacak, ne olacak?.. 

Şimdi Sayın Ticaret Bakanı diyor ki: «Gübre 
iki misli pahalı olabilir, tarlaya atmayıverin, 
traktöre % 200 zam olmuştur, almayıverin, ma
zot pahalı, yakmayıverin, ama buğday fiyatı 
fazla olamaz, satmayıverin» der gibi bir zihni
yet ile «Buğday fiyatları artarsa ticarî denge 
bozulur» gibi havaî bir zihniyet ile köylü va
tandaş Türkiye'de sesini çıkaramayan yegane 
topluluktur diye haklarını vermemek doğru de
ğildir. Memur yolunu kestiği zaman yan ödeme, 
işçi yolunu kestiği zaman da zam, her şeye zam, 
ama Türk Köylüsüne gamdan başka bir şey ver
meyen Devletten insanın sorası geliyor, ni
yetiniz ne? Türk Köylüsünü en kısa zamanda 
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bu topraktan soğutup, şehirlere mi dökmek is
tiyorsunuz? 

iSayın milletvekilleri, bu Meclis bizlere de 
kalmaz. Şu kanunu çıkarırken hani Meclisin ça
tısına ve koltuklarına bakıp da «Bu da geçsin 
bakalım, ne olur, ne olmaz, bir çare bulunur» 
diye çıkarmayalım. 

1970 yılında Emlâk Vergisi Kanunu Meclise 
geldiği zaman o zamanın çoğunluk partisi bu 
kanunun üzerinde derin düşünmeden oy ve
rip çıkarmıştır. Köylü vatandaşımızın şimdi 
çektiği ıstırabın acısı 1970 yılının hatırasıdır. 

Şimdi sayın Komisyon Başkanı diyor ki: 
«Eski kanunla yeni kanunun mukayesesini ya
pıyorum». 

Aklıma şu geldi: 1960 yılının Bakanları 
«Türk Milleti tasarrufu sever» diye Tasarruf 
Bonosunu çıkarmışlardı. O zaman vatandaşın 
ve memurların parasına, Tasarruf Bonosu va-
sıtasıyle zorla el koymuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 11 yıl geçmeden 
«Bu para benimdir» diyerek Malî Denge Vergi
si Kanunu adıyla bir kanun getirmek suretiyle 
Tasarruf bonolarını da kaldırdı. 

işte, 1970 yılında çıkarılan bur kanundan do
layı 1972 yılında Türk Köylüsüne vergi koyma
ya mecbur muyuz? Hata yapılmışsa, hatada 
ısrara lüzum var mı? 

Bir gün Çameli'nde bir kişiyle konuşurken 
«Bizim haklarımızı müdafaa etmiyorsunuz» de
di. «Nedir» diye sordum, anlattı ve ben de ona 
bir misal verdim: «Bir beygir çalmış adamla 
yumurta çalmış adam arasında fark var mıdır?» 
dedim. «Vardır» dedi. «Hayır, ikisi de hırsız
dır» dedim. Birisi yumurta çalmış, diğeri bey
gir, farketmez, ikisi de hırsızdır. 

Hata, hatadır. Hatalı yolda devam etmek 
eğer fazilet olsaydı dünyada kimseyi mahkûm 
edemezdiniz. Onun için benim Sayın Bakandan 
ve sayın Komisyondan istirhamım şudur: Türk 
Milletine yapacakları en büyük hizmet için ka
zanandan vergi almak, kazanmayanın da yardı
mına koşmak prensibini kabul etsinler. 

ISeçim bölgemden yeni geldim diyorum. Ça-
meli'nin Kalepmar, İmamlar ve Belelı köylerini 
gördüm, sel basmış. Orada tarlanın dönümü 
10 000 liradır. Adamın orada 10 dönüm tarlası 
var, sel basmış, yerle bir olmuş. Attığı tohum ve 
gübre boşa gitti, tarla sel yüzünden dere oldu
ğundan tarlanın değeri de kayboldu. Şimdi Hü

kümet soruyor, «Sel geldi mi?» vatandaş «Gel
di» diyor. Devlet «Zarar tespitte bir şey yok, 
binde 3'ten vergi ver bakalım» diyor. Nereden 
versin?. 

Arkadaşlar, bunun adı «Servet Vergisidir» 
Vatandaşa «Sen burayı en kısa zamanda terket, 
Devlet geliyor» havasını vermektir. Bu, C. H. P. 
devrinde konulan Aşar Vergisinden daha ağır 
bir vergidir, binde 1 nispetinde bile olsa, hatta 
yüzbinde 1 bile olsa vatandaşın malına göz 
dikmektir, kazanç prensibine aykırıdır. Çünkü, 
bir memurun 1 000 lira maaşı olsa ondan Tasar
ruf Bonosu kesmiyoruz, az gelirli vatandaştır 
diye. 3 - 4 tane çocuğu olsa ondan Gelir Ver
gisini az alıyoruz, niye? Masrafı çok diye. 

Sayın milletvekilleri, köyde yaşayan vatan
daşın beş çocuğuyle, iki merkebiyle acaba ne 
yer diye bir hesabını yaptık mı? Kaldırdığı 
mahsul kendisini doyurmuyorsa, kaldırdığından 
dolayı açlık çekiyorsa Devlet yardım eli uzattı 
mı? Bunu yapmadığı gibi, ne yersin ne içersin 
diye bakmadan köylü vatandaşın 10 dönümlük 
tarlasına göz diken bir Devlet, gözünü açmazsa. 
yollarını tam ayarlamazsa yıkılmaya mahkûm
dur; kendisi istemese de yıkılır. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) —Ne bağırıyor bu!. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Hilmi 

Biçer, neye bağırdığımı siz gayet iyi bilirsiniz. 
1970 yılında çıkardığınız Emlâk Vergisi belâ
sından bahsediyorum. 1970 yılında Adalet Par
tisi iktidarının Türk Milletine hediye ettiği, sır
tına kambur ettiği Emlâk Vergisinden bahsedi
yorum. 

KEMAL KAYA (Kars) — Yine bizim getir
diğimiz bundan iyi idi. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Kaya, 
siz bu kanunu istemeyin bu kanun buradan 
çıkmaz. Bu kanunu Adalet Partililer istemesin, 
buradan çıkmaz. Birbirimizi kandırmayalım. 
(A. P. sıralarından «bu kanunu istiyoruz» ses
leri). 

BAŞKAN — Sayın Arslan.. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Genel 

Başkanınız beyanat verdi; «Reformlar..» 

BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen konu için
de kalınız efendim. 

ISAMi ARSLAN (Devamla) — «Reformlar 
Adalet Partisinin teminatı altındadır» dedi, 
«Adalet Partisi teminat vermezse çıkmaz» dedi. 
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Bu da sizin teminatınız olsun, çıkarmayın şunu; 
kurtulsun millet. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — O bizim 
bileceğimiz iş, sen konuşmana devam et. 

SA3VÖ ARSLAN (Devamla) — Sayın Kes
kin, sizin bileceğiniz iş ise, 1970 yılının kanu-
nuyle, 1972 yılının Emlâk Vergisi Kanunu si
ze hayırlı olsun. 

[BAŞKAN — Sayın Arslan, karşılıklı konuş
ma usulümüz yok efendim. 

ıSAMt ARSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, aslında laf atmasalar cevap bile vermeye
ceğim. 

Zaten bu böyledir; doğru söyleyeni daima 
susturmak isterler. 

ISlayın milletvekilleri, biz, ne şu ne bu tesir
le fikrî yönümüzü değiştirecek insanlar deği
liz. Bunun da imtihanını iki yıldan beri veriyo
ruz. Biz, tarlasında çapasıyle uğraşan eli nasır
lı vatandaşın 10 dönümlük tarlasına vergi kon
masına karşıyız. Biz, vatandaşın derdine göz 
yumularak Servet Vergisi meyanındaki bu ka
nuna karşıyız. Bu bakımdan, eski devirlere, 
sosyalist zihniyetli milletlere benzememek, Türk 
köylüsünü topraktan soğutmamak, mübarek 
oylarını aldığımız Türk köylüsünün karşısına 
çıktığımız zamanda ona yeni bir hayat, yeni bir 
mutluluk vermek için biz, eski kanunu tamamen 
ortadan kaldırmak şimdikini de geri almak su
retiyle hizmet etmek kararındayız, ama oyla
rımız ve parmağımız buna kâfi gelmeyebilir. 
Kâfi gelmemesinden dolayı çıkışından bazı 
gruplar payelenebilirler, ama binde üç değil, 
binde bir bile olsa, tarlasından buğday ve arpa 
kalkmadığı müddetçe, mahsul vermeyen topra
ğından, kira almadığı evinden vergi almaya kal
kan bir Devlete, verginin çıkması için yardım 
eden, oy veren milletvekiline vatandaş bir gün 
hesap soracaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal önder, buyuru
nuz efendim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

'Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ta
sarının 11 nci maddesi müzakeresinden önce 
kabul edilen 10 ncu maddesinde, 11 nci madde 
ile ilgili görüşlerimizi beyan etmiş idik. 

'Sayın Komisyon Başkanının bugün yapmış 
bulunduğu konuşma sebebiyle tekrar huzurunu
za çıkmak ihtiyacını duydum. 

Değerli arkadaşlarım, az kazanandan az, 
çok kazanandan çok vergi alma ilkesinin işle
mesi yönünden Sayın Komisyon Başkanının 
verdiği izahat gerçekten bir değer taşımakta
dır. Yaklaşık olarak bizim yaptığımız hesaba 
da uymaktadır. Bizim yaptığımız hesap; 400 000 
liraya kadar vergi kıymeti olan araziden binde 
3 oranında vergi alındığında, 400 000 liranın 
üstünde 800 000 liraya kadar vergi değeri olan 
araziden alınacak olan vergide, yani ilk 400 000 
liranın dışında kalan 400 000 lira için alına
cak vergide binde 3'ün üstünde bir oranın tat
bik edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Bizim yaptığımız hesap, üç kademe üzerinde 
üç oran esası ile Arazi Vergisi uygulamasına 
gidildiği takdirde, hem az kazanandan az, çok 
kazanandan daha çok vergi alınması, daha 
adil bir oran içerisinde tatbik edilmesi imkânı
nı sağlayacak, hem Emlâk Vergisinin otokont-
rol olma vasfı korunacak ve hem de bir ölçüde 
Toprak Reformu tasarısı kanunlaştığı takdir
de işleyebilmesi imkânını getirecektir. Bu iti
barla, oranları teknisyenlerin de yardımını sağ
lamak suretiyle daha gerçeğe yakın vergi de
ğerleri üzerinden üçlü bir müterakki sistem, 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 18 nci 
maddesine getirildiği takdirde sağlanmış ola
caktır. Bu itibarla, Sayın Komisyon Başkanının 
ifade ettiği anlayış, bizim de başından beri 
savunduğumuz prensibe uygun gelmektedir. İd
diamız mutlaka, 400 000'den sonra oran şu olur 
bu olur değildir, Komisyonda, teknisyenlerin 
de yardımıyle amacına uygun oranları tespit 
etmek mümkündür. Elbetteki vatandaşa kazan
dırmadan ondan vergi almak mümkün değildir. 
Vatandaşı kazandıracaksınız, vergi alacaksınız. 
Vatandaşın kazancını aşan, zorlayan bir oran 
içerisinde de vergi almak mümkün değildir, 
ama bilmek lâzımdır M, bir Devlet vergisiz de 
idare edilmez. 

Vatandaştan vergi almayacağım diye poli
tika yapmanın yolu, usulü bitmiştir. Cumhuri
yet Halk Partisi vatandaş huzuruna çıktığı za
man «Vatandaş, biz sizden vergi almayacağız, 
Devlet idare edeceğiz» demez. Cumhuriyet Halk 
Partisi, vatandaş huzuruna çıktığı zaman «Ver
gi alacağım» der. Ancak adil oranlar içerisinde 
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ve uygulaması kolay, vatandaşa vergiyi öder
ken ödemesi bir zulüm olan sistem içerisinde 
değil. Vergi kanunları adedi az olmalıdır, uygu
laması kolay olmalıdır, adil olmalıdır ve vergi 
kanunları yalnız kaynak değildir. Vergi kanun
ları aynı zamanda modern çağımızda ekonomiye 
yön veren bir araçtır. Vergi kanunları öyle bir 
araçtır ki, üretim alanlarında; gerek tarım ala
nında, gerekse sanayi alanında, üretimin geliş
mesi için de bir vasıta olarak kullanılır. Bu iti
barla, Sayın Melen Hükümeti vergi reformun
dan bahsettiğine göre, vergi reformunu, yalnız 
âdil olması bakımından değil, aynı zamanda eko
nomimize yön veren bir alet olma vasfım da 
dikkate alarak hazırlığını yapmasını temenni 
ederiz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo

rum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 472'ye 1 nci ek 
S. Sayılı Emlâk Vergisi kanun tasarısının saat 
17,00 'den sonra görüşülmesinin devamını, emsal 
teşkil etmemek üzere, arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ıSaym Uzunoğlu, buyurunuz efendim. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlarım: 
Dünkü son görüşmelerde Sayın Bakan bura

ya çıkıp da, bundan evvelki konuşmalarını ay
nen tekrar etmemiş olsalar ve konuşmalarının 
sonunda, reform zırhına bürünerek bayağı, Mec
lise tehditte bulunmasalardı; bendeniz söz al
mayacaktım. 

Aziz arkadaşlarım; Sayın Bakan, «Köylü eski 
vergiye, yani 1319 sayılı Kanundan evvelki Ara 
zi Vergisine alışmıştı ve alıştığı için de bunu daha 
fazla miktarda almaya devam edelim.» diyor. 

Sayın Bakanın bu konuşması, bana Hoca 
Nasreddin'in merkebini açlığa alıştırmak için, 
her gün biraz daha noksan yem vermek suretiy
le bir sabah hiç yem vermemek için gittiğinde, 
merkebinin öldüğünü görmesini, hatırlatıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; «vergi, vergi» der
ken, bu milleti, Hoca Nasredöün'in merkebi gibi 
bir gün öldüreceğiz. 

Aziz arkadaşlarım; Hükümette yine bir zih
niyet var. Sanki, getirdiği kanunların «Padi
şahın fermanı» gibi aynen kabulünü istemekte
dir. Yine Hükümetin bu tutumu bana, vaktiy
le padişahlardan birisinin sevdiği bir kimseye 
verdiği şöyle bir fermanı hatırlatmaktadır. Bir 
vatandaşa padişah ferman vermiş: «Pazarda sa
tılan her maldan 10 para. Kılıbıklardan 10 pa
ra. İsmi Murat olandan 10 para. Başı kel olan
dan 10 para almaya yetkilidir» diye. 

Arkadaşlar, bu vatandaş gitmiş bir pazara 
bakmış, birisi bir tavuk satıyor 40 paraya; «10 
para ver» demiş. «Ne 10 parası?» deyince «İşte 
buyur fermanı» cevabını almış. Kavga, gürül
tü, kadının önüne gitmişler. Kadı demiş M, «Ve
receksin, fermanı var.» Ve 10 parayı orada bu 
fermanı olan vatandaşa, tavuğu satandan alıp 
verince, adam Ey Allah'ım, ben şimdi eve gi
dince karıya nasıl hesap vereceğim» deyince, 
fermanı olan «Vay, sen demek kılıbıkmışsın, 
ver on para daha» demiş. Fermam gösterince, 
kadı «Vereceksin, fermanı var» demiş. Adam 
bu defa «Ey Allah'ım, Murat kulunun başına 
bu da mı gelecekti» deyince, «Vay senin ismin 
Murat ha, ver 10 para daha.» Ondan sonra «Ey 
Allah'ım» demiş aşağı eğilirken şapkası düşmüş, 
bakmış başı da kel. «Vay senin başın da kel ha. 
Ver 10 para daha» demiş ve bu 10 parayı da ala
rak, 40 paranın tamamını elinden almış. 

Ban şimdi Maliyecilerin bu tutumu karşısın
da diyorum M, millet şu malım şu Devlete ta
mamen verse de, bu kavgalar da bitse. 

Aziz arkadaşlarım; şimdi biz masa başından 
buraya gelmedik. Birçoklarınız, büyük ekseri
yetiniz köy çocuğudur. Biz köylünün dertlerini 
biliyoruz. Halen benim nüfusumda «Yukarı Do-
lurlu köyü» yazmaktadır. Biz, köylünün sakalı
nı sıvazlayarak, ayağının kokusunu, terini kok
layarak buraya geldik. Onun dertlerini biliyoruz. 
Yani bu veriyor diye, eline bir ferman alıp, on
dan sonra her kanunun üzerine, milletin aley
hine olacak her kanunun başına bir «reform» ke
limesi koyup, milletin aleyhine olacak kanunu 
da bize burada zorla kabul ettirmek isteminin bir 
manası yoktur. 

Sayın Bakanı dünkü konuşmasından dolayı, 
bundan evvel Birinci ve İkinci Nihat Erim Hü-
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kümetlerinin «Reform, reform» deyip de, Mec
lisi tehdidettiği gibi; bizi «Reform» kelimesi al
tında, o zırha sığınarak tehdidetmesiınin bir ma
nası yok. 

Yine şunu da şurada arz edeyim: Hükümet 
yetkilileri «Bu kanunu yukarısı, Çankaya bo
zar» diye gayri ciddî lâflar etmektedirler. Ben 
Hükümetin ciddiyetiyle bunu bağdaştıramıyo
rum. ikide bir «Kanunu geri çekeriz» Nereye 
çekiyorsun; Meclise malolmuş kanun. 

Sonra; «Bu kanun reform kanunudur» di
yoruz. Yani, fazla vergi alırsan reform oluyor; 
az vergi alırsan reform olmuyor ve Meclis re
forma karşı oluyor. Bu ne biçim zihniyettir? 

Ben nispeten üzerinde duracak değilim. Nis
pet 3 - 5 veya 2 olmuş. Anayasanın 61 nci mad
desi, vatandaşı gücü nispetinde memleketim kal
kınması için yardıma davet etmekte ve bu âmir 
hükmü koymuştur. Ama, gücü olmayandan ver
gi alacaksın, diye de bir hüküm yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; biz şimdi ne yapıyoruz 
«Efendim, senede 150 lira bir vatandaş vergi ve
rebilir» diyoruz. Nasıl verir? Dün Sayın Ah
met Buldanlı, Adalet Partisi Grubu adına ko
nuşan arkadaşım, gayet güzel ifade ettiler. Ban
kaya 200 - 300 liralık borcunu veremeyen veya 
bunu vermek için kasabaya gelip de tefeciden 
faizle para alan, veyahut şehrin ileri gelenlerin
den birkaç günlüğüne para alıp da birkaç gün 
sonra faizi ile beraber bunu temdidettiren köy
lü; banka borcunu veremeyen köylü, nasıl olur 
da 150 - 200 lirayı verir? Bir türlü bnuu aldım 
sarmıyor. 

Bir arkadaşım - partisinden bahsetmeyeyim -
«verir» dedi, çıktı burada. Ama aynı partinin 
1969 seçimlerinde, beyannamesinde «Banka 
borçlarının 500 liraya kadar olanını affettirece
ğiz» dedi. Mademki verebiliyor. O halde neye 
affediyorsun? 

Aziz arkadaşlarım; bizim bilmediğimiz ve 
Sayın Maliyecilerin de bilmediği bir hakikat var. 
Bu milletin,, yani o «vergi verir» dediğimiz köy
lünün sırtındaki gömleği alsak, Sayın Bakanın 
makam arabasının şoförü, «arabanın boyasını 
çizer», diyo o gömlekle arabayı paspas yapmaz, 
temizlemez. Bu vatandaş mı vergi verir? 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Yani, o kadar 
pis bu gömlek. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Pis 
değil... Yani fakir... Yamalı, iplikli, «arabanım 

boyası çizilir», diye makam arabasını şoförüne 
temizletmiş arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlarım, daha evvelki bu madde 
hakkında bu mevzuları konuşmamam lâzımdı. 
Ama Sayın Bakan her konuşmasında, madde 
üzerinde konuşurken, tümü üzerinde konşur 
gibi mütalaa beyan ettiği için, bu madde hak
kında bunu konuşuyorum. Benim Karadenizde-
ki vatandaşım, kendisini ağaca bağlayıp da ça
lıştığını ve 6 ay da gurbette amelelik yaptığını 
ıSayın Bakan biliyorlar mı? Küçük yaştaki ço
cuğuna bakamayacak durumda olduğu için -
evlât sevgisinin ne demek olduğunu baba olan
lar bilir - başkasına verir de «Al bunu, yanında 
büyüt» der mi? Elinde 5 - 10 tane tavuk yu
murtası, bir ufak sepetin içinde 1 - 2 kilo in
cir, - hepsi bir arada değil bunların, tek tek -
bir iki tane kabak, 10 - 15 tane salatalık, 100 
gram yağ, yani bunları tek tek getirir, kilo
metrelerce uzak yollardan bunu köylü pazara 
getirir. Ayrandan yapılan 1 - 2 kilo çökelek, 
5 - 6 tane nar, 3 - 5 tane ayva, 3 - 4 kilo kara 
üzüm - yani bu bildiğimiz izmir üzümü değil, 
kara bir üzür vardır, kabuğu yenmez - bir 
kilo fasulyeyi eline alır da çarşıya kadar ki
lometrelerce yoldan getirir de bunu satar, tuz 
veya gaz ihtiyacını temin eder. işte bun
lardan, bu gibi vatandaşlardan ISayın Bakanın 
ve Maliye Teşkilâtının haberi var mı? Gidip 
görmeliler. Biz bunların içinden geliyoruz, her 
gün temasımız var. Diyor ki, «Bu vatandaş 
vergi verir». Veremez arkadaşlar. Bu vatandaşın 
Hükümetin yardımına ihtiyacı vardır, bırakın 
vergi vermeyi... 

ISayın Hükümet şunu iyi bilsin ki; biz siz
leri «iyi yapacak» diye rey vermedik. Yani 
bu Mecliste itimat oyu verdiysek, size verme
dik. Şahsım adına konuşuyorum; hiçbir gru
bu, hiçbir kimseyi ilgilendirmez. Rejime rey 
verdik. Ama verdik diye bunu, Meclisin üze
rine bu kadar yürümenin, halkın aleyhine ola
cak kanunları bize çıkarttırmak için devamlı 
baskı yapmanın bir mânası yok. Ondan son
ra da buradan bazı çevrelere reformlara kar
şıymış gibi, «Bu reform kanunu çıkmayacak
mış» gib laflar etmenin de hiç mânası yok, 
arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlarım; sayın Komisyon Baş
kanı burada çıktı ve dediler ki, «Bu vergi 
reel vergidir. Araziden alınması lâzımdır. Eh, 
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araziden de gidip vergi alınmaz, arazinin sa
hibinden alınır» buyurdular. Bu köylü bize 
derse ki, «Mademki, bu reformdur. Gelin, şu 
diplomalardan da bir - reform adına - vergi 
alalım» deseler, öyle ya, diplomanın sahibin
den alınacak bu, bu da reel bir vergi. Dip
loması olandan Hükümetin vergi alması lâ
zım. Diplomanın kendisinden alacak değil, sa
hibinden alacak. Acaba bu diploma sahiplerin
den hangisi bu vergiye razı olur? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Alını
yor, diplomalı vergisini veriyor 

BAHATT1N ÜZUNOĞLU (Devamla) — Alı
nıyor... Ne alınıyor? Memurun maaşından alı
nıyor. 

İşte o değil midir; «Efendim, memur şu ka
dar vergi veriyor, esnaf vermiyor» diye ya
pılan propaganda, bunun da aleyhindeyim. 
Hükümet memura desin ki, «Bütün vergile
rini kestim, senin maaşın şudur» Bunu demi
yor. «Maaşın 2 000 lira veya 2 100 liradır» 
diyor, eline 1 300 lira veriyor; bu da sakat 
bir şeydir. Aynı bizim maaşlar gibi; piyasada 
ve gazeteler «12 000 lira alıyor» diyorlar, eli
mize geçen malumdur. 

Aziz arkadaşlarım; millete dayanmayan hiç
bir iktidarın yaşaması mümkün değildir. Ama 
partilerüstü bir Hükümetmiş.. Ne olursa ol
sun? Bu Meclise dayanmadıktan sonra bu 
Meclisin muvafakatini almadıktan sonra, bu 
Meclisin teveccühüne mazhar olmadıktan son
ra yaşaması mümkün değildir. Onun için mil
let temsilcileri olan bizler, bütün parti men
supları kalkıyor diyor ki, burada - sanki yatı
rım mı yapıyor yani hani bir parti yapıyor 
da öbürü karşısına çıkar - hepsi bu köylü, bu 
millet bu vergilerin altından kalkamaz dediği 
halde maliye teşkilâtı ille de reform namı al
tında bu vergiyi alacağım diyor. Alacaksan 
biraz evvel arz ettiğim gibi kökünü alın da bu 
kavga da bitsin kardeşim. 

Aziz arkadaşlarım; 
NAFİZ YILDIRIM (Diyarbakır) — Vak

tiniz doldu, geçti. 
BAHATTİN ÜZUNOĞLU (Devamla) — 

Eğer siz tayin edecekseniz sayın doktor, emir
lerinize uyayım. 

BAŞKAN — Efendim, benim bir müdaha
lem olmadı. Ama sizin oradan başkanlık görevi 
yapmanıza lüzum yok. 

BAHATTİN ÜZUNOĞLU (Devamla) — 
Olur olur, sabırsızdır benim doktor arkada
şım, bir kahve içmesini parası benden olmak 
üzere tavsiye ederim kendilerine. 

BAŞKAN — Bu kürsüye yakışan bir söz 
değil o beyanınız efendim. Konuya geliniz lüt
fen. 

BAHATTİN ÜZUNOĞLU (Devamla) — 
E ne yapayım mecbur bırakırlarsa. 

Arkadaşlar, Sayın Bakan ve maliye teşki
lâtı komisyon başkanı dahil, bu vergiler be
lediye ve özel idareleri güçlendirecek bir ver
gidir, reform kanunudur falan diye burada 
lâflar ettiler. 

Şimdi özel idarelerle belediyelerin durumu
na bir el atalım. Ben kendi vilâyetimden mi
sal vereyim, özel idare; bir vali gelir, özel 
idarenin parası ile köye yapılacak yol, okul, 
su, elektriği dururken şehrin en güzel yeri
ne kocaman bir iş hanı yaptırır. Ondan sonra 
bu yetmiyormuş gibi kalkar fuar açar, 
hangi para ile? İşte bu özel idarenin gelir
leri ile, bütçesi ile. Ondan sonra tutar sanki 
tüccarmış gibi turistik bir otel yapar, 6 - 7 se
neden beri karkas halinde durur. 

işte bu duran binaya, bu otele sayın Gelirler 
Umum Müdürü Adnan Kafaoğlu da Hazine
ye almak için taliboldu. Ondan sonraki vali 
de gelir özel idarenin parası ile yapılmış yani 
köylünün köy yolu, içme suyu için ayrılmış pa
ra ile yapılmış bu oteli satmaya müşteri arar, 
bulamaz, nitekim maliye de bir ara talip çık
tı, amma aldı almadı bilmiyorum. 

Şimdi belediyelere gelelim, belediyeler ne 
yapar? Siyasî muarızını yoketmek için bir be
lediye reisi belediyenin bütçesinden kalkar 
milyonluk istimlâklere girer, orada bir belediye 
sarayı yaptırmak için. Halbuki kenar mahalle
lerin altyapı hizmetleri tamamen durmakta
dır, elektriği yoktur, suyu yoktur, yolu yoktur. 
E şimdi ondan sonra ne yapar? Belediyeye me
mur alır. Kim bu memurlar? Delegeler veyahut-
ta siyasî muarızlarına karşı göz dağı vermek 
için çift tabanca ile kapısında bekleyen muha
fızlardır. Peki yani belediyelere yapacağımız, 
vereceğimiz % 45'i, kanunla vereceğimiz bu 
parayı bunlara mı israf ettireceğiz? Yani bun
lara mı sarf ettireceğiz? Belediye kalkmacak-
mış, bu reformmuş. Bunlara ben şahsen inan-

I mıyorum. Uzun süre parti başkanlığı, uzun sü-
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re daimî komisyon üyeliği yapmış bir arkada
şınız olarak bunların içinde yaşamış eski bir 
politikacıyım. Bu laflarla .kamuoyunu, malum 
çevreleri inandırmaya çalışmayalım. Biz bunla
rın içinden geliyoruz, biliyoruz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Doğru, 
Uzunoğlu. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Yine aynı belediye reisi kalkar bir arkadaşı
nı mebus yapacak; karar vermiş, söz vermiş 
ve daha sonra da burada vekil yapacak. Sonra 
ne yapar? Belediyenin parası ile parkenin üze
rine teknik bakımdan hiç yapılmaması lâzım-
gelen (bir iş olarak ama gözboyamak için as
falt döktürül. Ve 3 ay, beş ay sonra asfalt
lar kopar gider. Sonra o arkadaşı mebus da 
olamaz, halkın sağduyusu kuvvetli, tabiî vekil 
de olamaz. Ve ondan sonra listeden istifa eder 
gider. 

Şimdi yani ben bunu yalnız muhitimden 
verdim, her tarafta bu böyle. Yani belediye 
reisinin eline verdiğimiz bu imkânları mem
leketin derdine, hayırma kullanacağını mı 
zannediyorsunuz? ıSonra belediye gelirleri ka
nununu getiriyorsunuz orada düşünün bunu. 
Veyahut burada vereceksiniz onu hiç getirme
yin. 

Belediye insanın ölüsünden de alıyor.... 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu; çok konu dışı

na çıktınız, 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 

Evet, bitiriyorum Sayın Başkan. Fakat Sayın 
Bakan ve Komisyon defaatle bunu söylediler. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan bir cüm
le ile bu konuya temas ettiler. Ama siz belediye 
hizmetlerinin detayına indiniz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Pe
ki efendim, geçiyorum. 

Şimdi diyorlar ki, eski kanunla daha fazla 
vergi alacaktık. E madem alacaktınız neye ge
tirdiniz? Yani bunun değişikliğini daha tatbik 
etmeden, ne olduğunu bilmeden neye getirdiniz. 

Arkadaşlar; eski kanun, 1319 sayılı Kanun 
neye gelmişti, esprisi ne idi? Arsa spekülâsyo
nunu kaldırmak için. Doğru, tamamen berabe
rim. Yani boş bırakmasın satsın, herkes mes
ken sahibi olsun. Sosyal meskene, lüks mesken
den sosyal meskene yatırımı kaydırmak idi gaye. 
Eski kanun, eski tahrire göre çok az vergi veri-
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j len araziyi, emlâk sahiplerini bugünün şartlarına 
göre vergilendirmek ve bilhassa 1960'dan evvel
ki binaları bugünün şartlarına göre vergilendir-

I mek, bir muvazene, bir denge sağlamak için 
getirilmiş bir kanun idi. Yani âdil tarafı da bu 
idi bu kanunun. Onun için ben bu kanunun ak
sak tarafları olmasına rağmen, o zaman da kar
şı olmama rağmen bu taraftan bir denge, bir 
adalet sağladığı için bir şey diyemiyordum, de
nilmezdi. Ama ondan sonra, daha evvelki konuş
mamda da arz ettiğim gibi Sayın Maliye Bakan
lığı bir tüzük çıkardı ki, okuyunca insanın aklı 
başından gidiyor. Nasıl bir tüzük? 

Şimdi bütün sahiller tutulmuş, düşünün ar
kadaşlar, bütün sahiller tutulmuş, halk denize 
girecek yer bulamıyor. Şimdi denize girmek 
muayyen şahısların plajlarında para ile. E şimdi 
bu tüzüğe getirmiş denizi görmek de para ile. 
E neden? Tüzükte var, okuyayım size; denize 
girmek para ile, denizi görmek de para ile... Evi
nin herhangi bir yerinden kısmen de olsa ama 
neresinden? Salonundan, mutfağından, oturma 
odasından, affedersiniz tuvaletinden de görse, 

I memur geldi mi, denizi görüyorsun arkadaş de
di mi yandın. Veyahut nereden? Kordonbo-
yundan mı? Olsa amenna. Meselâ, benim vilâ
yetimin Çarşamba kazasının 30 Km. uzağından 
veya 5 Km. bilmem neresinden, tepesinden mü
kemmel deniz görülüyor, şehri görmek de para 
ile, şehirde oturmak zaten pahalı, bir de görürse 
vatandaş evinden, penceresinin bir yerinden gör
dü ise o da para ile. E olmaz arkadaşlar, insa
nın ölüsünden para, dirisinden para, vergi. 
Ondan sonra bizim rahmetli oldu, şairdi, deli 
derlerdi ama aslında çok akıllı adamdı deli ha
fız derlerdi, ölürsen kurtulursun, kalırsan dür
tülürsün derdi. Bu milleti bu vergilerle bu ka
dar dürtmeyelim. 

Aziz arkadaşlarım; kesiyorum artık, Sayın 
Başkan da ikaz etti, uzattım her halde. Fakat 
gerçekleri dile getirdiğim için beni mazur gö
rün. 

Sonra Sayın Bakan eski kanuna göre efen
dim 2 milyara yakın getirdiğimiz şimdiki bu de
ğişik şekli ile 1 milyar 900 milyon alıyorduk 
dedi. Sonra 1 milyar 200 milyona indi, ondan 
sonra 900 milyona indi, ondan sonra tuttu de
di ki, şimdiki şekli ile kabul edilirse 450 milyon 
dedi, dünkü konuşmasında da 200 milyona indi. 



M. Meclisi B : 110 21 . 6 . 1972 O : 1 

Peki bu hesapları kim yapıyor Allah aşkına 
bu Sayın Bakana? 

Aziz arkadaşlarım; bu hesapları Sayın Ba
kana verenler biz iktidarda iken aynı hesapları 
bize verdiler ve hatalar yapmışlardır. Meselâ, 
Personel Kanununun finansmanı 2,5 milyar lira 
dediler, şimdi 15 milyar liranın çok üzerinde ve 
Sayın Maliye Bakanı da, o uzmanlar da kaç li
raya malolacağmı hâlâ bilmemekteler, biliyor
larsa söylesinler çıksınlar buraya, bilmiyorlar. 

Gene şu Arazi Vergisinde yaptıkları hesap, 
hani vergi düşecek diyorlar ya bu hesapta da 
yanılıyorlar. Ben tahmin ediyorum ki, öyle 
200 milyon falan değil, 1 milyarın da üzerine çı
kacak bu. Ama gaye başka. Sayın Bakanı bu 
şekilde konuşturacaklar, gelecek buraya efen
dim, bazı çevrelere bizi şikâyet ettirecekler. Ar
tık yeter arkadaşlar, gına geldi yani ta bura
mıza geldi, yapmayın bu kadar. 

demiş ki : «Kardeşim bu kazandığım benim ya
nımda mı kalıyor?» İşte sen demiş Anadolu'nun 
bilmem neresinden gelip burayı buluyorsun da 
bu zabıta bunu görmüyor mu? Gayet iyi görü
yor, biliyor ama yarısını o alıyor, yarısını işte 
bunlar alıyor içerdekiler, yarısı da bana ya kalı
yor ya kalmıyor, demiş. Şimdi bu bir. 

Emeklilik yaşını 55'e indirsin. Bir işe yara
mayan memurları kaldırsın atsın, yeniden me
mur almasın, torba kadrolarla bir sürü Devlet 
teşkilâtını şişireceğine. 

Ben bir gün tmar ve İskân Bakanlığına git
tim, bir masanın başında 17 tane memur hanım 
var; işimi yarım saatte görebildim, o ona hava
le ediyor, o ona havale ediyor. E birader şimdi 
pahalı devleti daha pahalı yapmak yerine yine 
kanunu değiştirsin; sivil savunma uzmanlığı 
diye, idarî reform getirsin. Emekli askere iş bul
mak için oraya giden ne işe yarar bilmem. O ve
kâletin kadrosu içinde bunu sivil savunma uz
manı tayin etsin. Kuruluş kanunu ve saire diye 
getiriyorlar buraya, biz de kabul etmek mecbu
riyetinde kalıyoruz. Böyle binlerce memur var... 

Şimdi onun dışında Ateşli Silâhlar Kanunu 
geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, yine çok ko
nu dışmdasmız. Gelir kaynakları aramıyoruz ki 
efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Ge
lir arıyor Sayın Bakan. 

BAŞKAN — O, maliyenin görevi, arasm. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Pe

ki, arasın, arasın. 
BAŞKAN — Bir sözünüzü tavzih etmenizi 

rica edeceğim. Takdir yine size ait. 
Ahlâk zabıtasını kolektif suçlayan bir beya

nınız oldu. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 

Efendim, ben gözümle görmedim. Benim bunu 
söylemekte ne kârım var, ne zararım; aldığım 
gibi satıyorum. Yani ben milletvekiliyim. Mil
letten duyduğumu burada naklediyorum. Yani... 

BAŞKAN — Bazıları deyiniz efendim, top
tan suçlama mahiyetinde oldu da onun için. Ta
biî takdir yine size ait. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Suçlama mahiyetinde değildir. Mahkeme ilâmı 
olmadıktan sonra, mahkûm olmadıktan sonra 
hiç bir namuslu memuru suçlamak benim ne 
terbiyeme, ne de Türklüğüme yakışır. Hepsi 

Eski kanundaki üç beş liralık vergi daha faz
la gelir getirecekmiş de şimdiki kanunda efen
dim daha az gelecekmiş. Mümkün mü bu? Adam 
1 lira 2 lira veriyordu. Şimdi binde üç, bu 
binde üçü de nasıl veriyor? Şurada tüzüğü bir 
okusam, araziyi rayiç bedelle veya emsal kabul 
ediyor, hattâ % 25 fazla şey koyuyor, şu tüzük 
elime, Allaha çok şükür geçti de uyandık. Yok
sa bu tüzük elime geçmeseydi aynı eski hali ile 
geçiyordu bu kanun. 

Sayın Bakan, eğer vergi istiyorsa maliyeci
ler, ben onlara şöyle kısa birkaç husustan bah
sedeyim. Hani Anayasanın 61 nci maddesinde 
çok kazanandan çok, az kanandan az, hiç ka
zanmayandan hiç vergi alınmayacağı hükmü 
var ya... 

istanbul'da, büyük vilâyetlerde öyle şeyler 
var ki, anlatmakla bitmez. Şimdi beni ispata da
vet ederler ama, ben burada ispat ederim. Ken
dileri de bilirler ki, bunu Anadolu'nun ta ücra 
köşesinden gelen buluyor, görüyor o yerleri, 
oradaki Hükümet zabıtası da, herkeste gayet 
tabiî ki biliyor, Beyoğlu'nun göbeğinde, İstan
bul'un içinde bu kabil hareketlerin gizli olarak 
yapılması mümkün değil; adam otelinde bir ya
tağı günde 4 defa satıyor, ama vergiye, deftere 
işlemiyor, işte vergi sana... Ondan sonra, ama 
ahlâk zabıtasına bir elden bir mmtaka için 350 
bin lira veriyormuş. E şimdi diyeceksiniz ki bu
nu duyuyoruz, görüyoruz... Hattâ bir vatandaşa 
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kardeşimiz, hepsini namuslu olarak bilirim, su
çu varsa suçludur, öteki yapan da suçludur, ve
ren de suçludur, şikâyet etsinler, yapsınlar, bul
sunlar, cezalandırsınlar. Yani bunlar duyduğu
muz şeyler; burada dikkatlerini çekmekte fay
da mülahaza ettiğim için arz ettim, özür dile
rim. 

Şurada tüzükte bazı hususlar var, her halde 
okursam komisyon ve Sayın Bakan da buna iti
raz edemeyecekler, asıl bu işin can alıcı yeri bu 
tüzüktür. Kanundaki nispetler hiç bir şey değil
dir. Şu tüzüğü okuduğu zaman insanın tüyleri 
ürperiyor. Bu tüzük kötü niyetli birinin eline 
geçer de tatbik ederse vatandaş yandı. 

Sözlerimi şu şekilde bitiliyorum; eğer ten
kit etmişsem Sayın Bakana ve Hükümete karşı 
katiyen şahsî en ufak bir şeyim yoktur. Maliye 
teşkilâtı ile şahsî dostluğumuz dostluktur; ama 
milletin adına konuşuyorum, milletin menfaati
ne olan işlerde şahsî dostluğumdan dolayı ken
dilerine prim veremem, veremeyeceğiz; milletin 
menfaatine olan her şeyi burada konuşacağız. 
Bizi böyle reform kelimeleri ile, başına reform 
kelimesi koyup da millet aleyhine olacak şeyler
le, evvelki hükümetler gibi tehdit etmesinler. 
Biz burada millet temsilcileriyiz, eğer lüzumu
muz yoksa, kudretleri varsa buyurun gidin der
ler. Ama aksi halde Sayın Bakanın demesi İle 
de gitmeyeceğiz, millet gönderdi ancak millet bi
zi buradan gönderebilir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alaca siz şahsınız adına 
mı söz istiyorsunuz? 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Hayır 
komisyon adına. 

BAŞKAN — Mümkün değil, size komisyon 
adına söz veremem. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Peki 
şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına kaydettim, sıra
nız geldiği zaman size söz verebilirim. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Buldanlı 
buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA AHMET BULDANLI 
(Muğla) — Sayın Başkan, değeri milletvekil
leri; 

Adalet Partisi Grubu adına dünkü konuşma
mızda bu madde üzerinde Adalet Partisinin gö
rüşünü izah etmiştik. Bu maksatla, tekrar söz 
almak istemiyorduk; ama Demokratik Partili 

bir sayın hatibin partimizi ilzam eden bazı ko
nuşmaları üzerine söz almak mecburiyetini duy
duğum için üzüntü duymaktayım. 

Dünkü konuşmalar sırasında Demokratik 
Parti sözcüsü olarak bu kürsüye gelen sayın Ce-
vat Önder, Adalet Partili komisyon üyelerinin 
çoğunluğu ile kabul edilen ve bugün müzakere 
edilmekte olan maddenin çok yerinde tedvin 
edildiğini, o bakımdan teşekkür etiğini izah et
tiği halde, aynı partinin bir diğer hatibi emlâk
ten ve binadan hiç bir türlü vergi alınmaması 
manasına gelen birtakım beyanlarda bulundu 
ve bu sıkıntının, 1970 yılında Adalet Partisi ta
rafından çıkarılan Emlâk Kanunu dolayısıyle 
meydana geldiğini de üstüne basa basa izah et
ti. 

Bugün Adalet Partisi bu sıralarda ve kürsü
lerde yapmakta olduğu mücadele ile; Türk Mil
letinin, bilhassa köylünün ve fakir çiftçinin müm
kün mertebe zorluğa maruz kalmadan, ödeme 
gücünü zorlamadan, hayat tarzında her hangi 
bir menfi manada değişiklik yapmadan çıkarıl
ması muktazi bulunan bu kanunu en iyi bir şe
kilde tedvin edecek usulü ve kaideleri vazetmek 
için çalışmalarda bulunmaktadır. Sayın Baka
nın dün de izah ettiği gibi Selçuklular devrin
den beri Osmanlılar ve Cumhuriyet Devrinin 
bütün tarihi boyunca, hatta bugün bütün dünya 
milletleri gayrimenkulden vergi almaktadırlar. 
Aslında bu bir servet vergisidir, doğrudur, fa
kat alınmaktadır. Bu ne bugün vazedilmiş bir 
sistemdir, ne de bundan önce konmuştur, kadim 
arazi ve bina vergisi Türk vergi hayatında mev
cuttur. Eğer bu sayın üye kendine mahsus bir 
sistem biliyorsa, yani bizim sistemi vazetmek 
istiyor ise fikirlerini bir takrir halinde Yüce 
Başkanlığa verir, müzakere ederiz ve onu da ay
nen kabul ederiz. Ama bugün götürüp getirdi
ğimiz sistem ve vazetiğimiz, tedvin ettiğimiz 
maddeler bizim Adalet Partisi Grubunun anla-
yışınca en iyi şekilde tedvin edilmiştir ve bunu 
ısrarla müdafaa etmekteyiz. Bu maksatla rey
lerimiz bu istikamette olacak demiştik ve gene 
sayın Genel Başkanımızın bir beyanını ele ala
rak; «biz reformların teminatıyız, dediler» de
miştir. Evet gene ısrar ediyoruz, Adalet Parti
si reformların teminatıdır. Hükümetler, reform 
olsun olmasın her hangi bir kanunu bu Yüce 
Meclisten geçjirmek istiyorlarsa mutlaka Adalet 
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Partisinin vizesini almak mecburiyetindedirler. 
Eğer bundan gayri her hangi bir üyenin.. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
BMm vizemiz yok mu, biz burada neciyiz? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın 
Kemal bey gayet tabiî sizin reyinizi hıfzetme
dim, ortadan kaldırmadım; ama Adalet Partisi
nin rey vermediği bir kanunu sizin reylerinizle 
geçirmek, kanunlaştırmak mümkünse..., Şunu 
demek istiyorum... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Vatanda-
şada bunu söyleyin. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Evet 
beyefendi, Adalet Partisinin İller Bankası Umum 
Müdürü ve Devlet Demiryolları Umum Müdü
rü öyledir, vatandaş öyle istiyor. Aynı basına 
da söylüyoruz ve bunları basma söyleye söyle
ye buraya geldik. Biz her hangi bir şekilde, her 
hangi bir yolla buraya gelmiş değiliz. O bakım
dan fikirlerimizi ısrarla müdafaa ediyoruz. 
Tedvin etmekte olduğumuz, çıkarılmasına gay
ret sarf ettiğimiz madde en iyisi veya en mü
kemmeli demek istemiyorum; fakat bugün için 
en uygunudur, onu müdafaa ediyorum. Gene 
ısrar ediyorum; Adalet Partisi Grubu Türk Va
tandaşına, Türk Milletine, fakir çiftçiye ve köy
lüye hiç bir şekilde yük tahmil edecek, külfet 
tahmil edecek bir çalışma içine giremez, bu böy
le bilinmelidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel

miştir. Buyurun sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Sayın Başkan, Yüksek Mecliste görüşme ko
nusu olan madde hakkındaki düşüncelerimi dün 
Yüksek Heyetinize arz etmiştim. Bugün cereyan 
eden görüşmelerde üzerinde durulan bazı husus
larda ve son defa konuşan bir kıymetli hatibin 
şahsımla ve Bakanlığımla ilgili olarak ileri sür
düğü hususlarda bazı açıklamalarda bulunmak 
üzere tekrar söz almak mecburiyetini duyduğum 
için özür dilerim. 

Sayın hatip konuşmasında şahsan beni itham 
eder mahiyette bazı imalarda bulundular. Bun
ların hiç birisini üzerine almıyor ve hepsini aynen 
reddediyorum. Kıymetli hatip açıklamaları esna
sında Maliye teşkilâtını da itham ederek bu teş
kilâtın şimdiye kadar yanlış bilgiler vermek su
retiyle vekâlet sorumluluğunu üzerinde taşıyan 
zevatı müşkül durumda bıraktığını veya yanlış 

beyanlarda bulunmağa zorlamış olduğunu ima 
ettiler. Hdç şüphesiz ki ben, benden önce vazife 
görmüş seleflerim hakkında, burada onların gı
yabında bir açıklamada bulunmak durumunda 
değilim. Yalnız şunu bir kere daha ifade etmek 
isterim ki; şahsan hiç bir şekilde kolaylıkla ik
na edilmeğe müsait tab'da bir insan değilim ve 
yapılan ithamın teşkilâtıma ait kısmını da aynen 
reddederim. 

Bu zaruri gördüğüm açıklamadan sonra, mü
saade buyurulursa şimdi üzerinde durulan bazı 
noktalan tekrar açıklamağa gayret etmek isti
yorum. Dünkü konuşmam dolayısıyle bu konuş
mamın sonunda, eğer tasarı bu şekilde kanunla
şacak olursa reformun düşündürücü bir hal ala
bileceğini belirtmem dolayısıyle Yüksek Mecli
se karşı reformun arkasına gizlenerek tehditte 
bulunduğum söylenmek istendi. Yüksek Meclisi 
tehdidetmek zannediyorum ki hiç kimsenin ak
lından geçmemektedir, fakat Yüksek Meclisi va
sıta etmek suretiyle başkalarını tehdidetmek te 
hatiplerin aklından zannediyorum yine geçme
melidir. Ben daha ilk konuşmamda 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanunu ile vergi sistemimizde 
önemli sayılabilecek bir hamle yapılmış oldu
ğunu ve bu alanda bir reform gerçekleştirildiği
ni ifade etmiştim. Gerçekten arazi ve bina ver
gileri donmuş bir tahrir sistemine dayanıyordu. 
Bu esasın terk edilerek onun yerine modern ver
gicilik esaslarına uygun beyan sisteminin geti
rilmesi bir reform teşkil etmektedir. Gene bu 
şekilde başka bir ileri adım atılarak kamu mali
yesi içinde merkezî devlet maliyesi İle mahallî 
idareler maliyesi arasında daha tutarlı bir den
ge kurulmağa çalışılmıştır. Bu da bir reform te
lakki edilmek lâzımgelir. 

Dünkü konuşmamda ben Yüksek Meclise, 
ilk konuşmamda arz etmiş olduğum hususları 
teyit ederek Bina Vergisinin nispetinde yapılan 
değişiklikten sonra, Arazi Vergisinin nispetin
de de komisyonca teklif edilen ölçüde bir indir
me yapıldığı takdirde, bu karakterinin zedele
nebileceğini Yüksek Heyetinize arz ettim ve bu 
görüşümü aynen muhafaza ediyorum. Rakam
larla durumu Yüksek Heyetin önüne sermeğe 
çalıştım. Bu rakamlar arasında tutarsızlıktan 
bahsedildi. Zannediyorum ki, bu tutarsızlık ra
kamların kendisinden değil, hâdiselerin bütün 
teferruatı ile takibedilmemiş olmasından ileri 
gelmektedir, ilk konuşmamda arz ettiğim ra-
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kamlar Emlâk Vergisinin tümüne taallûk edi
yordu, yani Bina Vergisi ve Arazi Vergisi üze
rinde yapılan değişikliklerden sonra ortaya çı
kacak durum Yüksek Meclisin önüne konulmuş
tu. Dünkü konuşmamda Yüksek Heyete arz et
tiğim rakamlar ise, görüşme konusu olan mad
denin Arazi Vergisine taallûk etmesi dolayısiy-
le, bu vergiye ait bulunmaktadır ve bu suretle 
hiç şüphesizdir ki, bu rakamlar birbirinden 
farklı olmak durumundadır, Bu itibarla, o za
man arz ettiğim gibi bir kısmı kesin olan ve bir 
kısmı da tahmin esasına dayanan bu rakamla
rın bu çerçeve içinde geçerli olduğunu Yüksek 
Heyetin tekrar bilgilerine arz ederim. 

Nispet konusu görüşülürken Yüksek Heyeti
nize arz ettiğim hususlardan biri, nispette böyle 
bir indirim yapmanın mahalli idareleri güç du
ruma düşüreceği konusuna taalluk ediyordu. 
Heyetinizde, mahallî idarelerin ve özellikle be
lediyelerin bugün kendilerine mevdu hizmetleri 
ne dereceye kadar yerine getirip getirmediği 
tartışma konusu yapıldı. Ben bu tartışmalara 
katılmadan, bu hizmetlerin şimdi yeterince ye
rine getirilmediğini bir anlamda teslim etmek 
suretiyle belediyelere ve özel idarelere daha 
çok hizmet gücü verebilmek için verginin geli
rini artırmak lüzumuna işaret ettim ve bu lü
zum üzerinde tekrar ısrar etmek ihtiyacını du
yuyorum. 

Sayın hatiplerden biri yaptığı konuşmada, 
Arazi Vergisi ile ticarî kazançlardan alınan ver
gi arasında bazı karşılaştırmalar yaptılar ve za
rar eden bir şirketin vergi vermemesi kanunla
rımızda öngörüldüğü halde, arazi sahibinin za
rar etmesi halinde dahi daima bu vergiyi öde
mek durumunda bulunmasının mahzurlarına 
işaret ettiler. 

Sayın Başkan, yürürlükteki vergi kanunla
rımıza göre böyle bir durumun mevcudolmadı-
ğını ve bu itibarla böyle bir mukayeseyi yap
manın da yerinde olmayacağını arz etmek is
tiyorum. Şöyleki, bildiğiniz gibi ticarî kazanç
larla arazi ve bina vergisinden alınması öngö
rülen Emlak Vergisi tamamen ayrı alanlara 
taalluk etmektedir. !öyle ki, ticarî kazançları 
dolayısıyle vergiye tabi olan bir şirket, zarar 
etmesi halinde Gelir Vergisinin dışında kalmak
la beraber eğer bir binaya malik bulunuyorsa, 
bu binanın vergisini ödemek durumundadır. 

ı Oysa, tarım alanında gerek ziraat kazançları 
bakımından, gerekse arazi vergisi bakımından 
bundan daha farklı ve bu itibarla sosyal adalet 
ilkelerine daha yakın bir prensip kabul edil
miştir. Gelir Vergisi Kanununun 12 nci mad
desinde mevcut küçük işletme muaflığı, ziraî 
kazançların büyük bir kısmını vergi dışında 
bırakmaktadır. Bu maddeye göre, 300 dönüme 
kadar olan hububat ziraati, 200 dönüme kadar 
olan afyon ziraati ve maddede zikredilen ölçü
lerdeki diğer tarım çeşitleri, vergi dışında kal
maktadır. Bu muafiyet 30 000 liralık bir hadle 
sadece sınırlandırılmıştır. Bunun yanında yine 
küçük çiftçi ve arazi sahipleriyle ilgili olarak, 
zarar etme halinde Arazi Vergisinin terkin edil
mesinin kanunlanmı^a ön^örül^ü^ünü dQ zik
retmekte fayda olduğunu sanıyorum. Gerçekten 
Vergi Usul Kanununun 115 nci maddesi M, bu 
maddesinin 2 nci fıkrasını hevetintae ar* ediyo
rum, «Mahsullerinin en az 1/3'ini kaybeden mü
kelleflerin âfete maruz arazi için zararın tahak
kuk ettiği- hasat ve devşirme zamanına tesadüf 
eden yıla aidolarak tahakkuk ettirilen arazi 
borçları ve vergi cezalan terkin edilir.» demek
tedir. 

Binaenaleyh, anılan şekilde bir mukayese 
yapmak bu vergilerin karakterine uymadığı gibi 
yürülukteki hükümlere de uymamaktadır. 

Konuşmalarda, Emlak Vergisinin uygulan
ması hakkında hazırlanacak Devlet Şûrasınca 
tasvibedüdikten sonra yürürlüğ-e !<*•>•"" lwm bulu
nan tüzük de çeşitli yönleriyle tenkidedildi ve 
bu arada bir örnek olmak üzere bir binanın de-

I nizi görmesin'n d* âdeta ayrı bir vergi mev
zuu yapılmak istendiği anlatıldı. 

Sayın Başkan, adı geçen tüzüğün bu konuy
la ilgili maddesini de, işaret edilen bu husus do
layısıyle yüksek heyetin ıttılaına arz etmekte 
fayda umuyorum. 

Tüzüğün 22 nci maddesi: «Maliye bedeline ya
pılacak ilâveler» ballığı altınca: «öncenhede 
bulunma hali binanın bir cephesinin meydan, 
sahil, cadde veya sokak kenarında olması gibi 
hususların değer tespitinde nazarı dikkate alı
nacağı» hakkında bir hükmü öngörmektedir... 
Bu çeşit binaların emsaline nazaran bir özelliği 
olduğu gözönünde tutulacak olursa zannediyo
rum ki, bu hükmün de anlamı ortaya çıkmış ola-

I çaktır. 
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Sayın Başkan, bu sözlerimle sayın hatiplerin 
üzerinde durduğu başlıca konular hakkında açık
lamada bulunmaya çalışmış oldum. Maddede Ön
görülen nispet hakkındaki görüşümü dün Yük
sek heyetinize arz etmiştim. Hükümetimiz teklif 
edilen tasarıda yer alan nispet hakkımdaki görü
şünü muhafaza etmektedir. Arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim sayın Bakan görüş
müş olduğu için bir arkadaşımıza söz hakkı doğ
muş bulunuyor. Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Cevat önder buyurunuz. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Hiç bizim konuş
mamıza imkân verilmiyor. 

BAŞKAN — içtüzüğü değiştirin efendim 
ne yapayım?.. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) —- Grupların ko
nuşmalarından, müdahalelerinıden milletvekille
rinin konuşmasına imkân kalmıyor. 

BAŞKAN — Ne yapayım ben beyefendi, 
söyler misiniz Sayın Kılıç? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Onların konuş
masına müsaade edince bizlere konuşma imkânı 
kalmıyor. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, ben ne ya
pabilirim onu söyleyin lütfen? Bir serzenişte bu
lunmak ihtiyacınızı gidermek için söylüyorsanız 
teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın önder. 
DP. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er

zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Arazi Vergisinin nispetlerini tanzim eden 18 

nci madde için yapılan değiştirişi önemle müza
kere etmekteyz. Her parti ve konuşma fırsatını 
bulan her milletvekili bu konu üzerinde önemle 
durmaktadır. Bu konuda Demokratik Parti 
Grubunun görüşlerini dün arz ve izah etmiştim. 
Bugün, Grubumuz adına konuşma yapan değerli 
bir arkadaşımın sözlerinin yanlış anlaşıldığını 
müşahede etmiş bulunmaktayım. Bu sebeple de 
Grubumuz bir tarize maruz kalmıştır. Sanki dün 
müdafaa ettiğimizin dışında buerün yeni bir sekli 
müdafaa etmişiz gibi gösterilmiş vaziyetteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi meseleyi soğuk
kanlılıkla ve insafla mütalaa edelim. 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanunu hangi tarihi taşıyor? 
29 . 7 . 1970 tarihinde kabul edilmemiş midir? 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunundaki nispet

ler Arazi Vergisi bakımından lütfen bir göz atı
nız. ilk gelen 50 000 lira için binde 2, sonra ge
len 75 000 lira için binde 3, sonra gelen 100 C0O 
lira için binde 4, sonra gelen 100 000 lira 
için binde 6, sonra gelen 100 000 lira için binde 
8, 425 000 liradan fazla matrahlar için binde 10. 
Bunu kabul eden ve çıkaran Hükümet Adalet 
Partisi Hükümeti değil midir, Adalet Partisinin 
son Hükümeti değil midir? 

Şimdi dönelim arkadaşlarım, lütfen insaf ile 
düşünelim ve tasarıyı tetkik edelim. Tasarıda, 
yani Nihat Erim imzasını taşıyan, Emlâk Ver
gisi Kanunu daha yürürlüğe girmeden 2 nci de
fa değişikliği öngören tasarıda Adalet Partili 
bakanların imzası yok mudur? Burada ise mat
rahlar için ileri sürülen nispetler şudur : Arazi 
için binde 10, arsa için binde 15. Şimdi, dikkat 
bnyurulursa kanunda en büyük nispet binde 10, 
tasarıda seyyanen, bütün araziler için nispet ola
rak binde 10 ileri sürülmektedir. Yani, değerli 
arkadaşlarım, fikir çelişikliği burada. Kanun 
tatbik edilmeden, yine aynı partiye mensup sa
yın bakanların imzaladığı tasarı binde 10 nispe-
tiyle huzurunuza gelmektedir. 

Şimdi, iş bununla da bitmiyor, Bakınız bir 
kanunda kaç defa fikir değişikliği olmuştur ve 
el'an da fikir değişikliği için pazarlıklar yapıl
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tasan komisyona geli
yor, komisyonda arazi için seyyanen binde 6 nis
pet kabul ediliyor, arsa İçin de binde 15 nispet 
kabul ediliyor. Sayın Ahmet Buldanlı arkada
şımız Adalet Partisi Grup Sözcüsü olarak kal
kıyor tasarının tümü hakkında konuşuyor, bu 
Arazj. Vergisinde binde 6 nispeti, arsa vergisin
de binde 15 nispeti çok gören Demokratik Par
ti Grup Sözcüsünü tenkit ediyor, kınıyor, ki o 
sözcü de bendenizdim. Ben tenkit ettim; dedim 
ki, binde 6 arazi için çoktur, binde 15 arsa için 
çoktur diye burada geniş izahlarda bulundum 
tasarının tümü görüşülürken. Sayın Buldanlı 
Adalet Partisi Grupu adına kalktı bendenize ce
vap verdi, kendi tezlerini savundu; dedi ki, ko
misyonun değiştirişi doğrudur; binde 6, binde 
15 yerindedir. 

Şimdi, aynı Buldanlı arkadaşım, dün bura
da arazi için binde 3'ü, arsalar için de 3 kade
meyi savunmuş vaziyettedir. Şimdi, çelişkinin 
kimde olduğunu lütfen siz takdir buyurun; vic
danlar, izanlar takdir buyursun. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, biz tenkitler 
yaptık, Adalet Partisi Grubu adına komisyonun 
birinci değiştirişi, yani nispetlerin binde 6, bin
de 15 oluşu savunuldu, ondan sonra da Adalet 
Partisi Grubunun Başkanvekili Sayın Ali Naili 
Erdem bir konuşma yaptı ve tasarı nihayet ko
misyona iade edildi. Komisyona gittiğimizde 
gördük ki, Adalet Partisi bu konuda biraz daha 
hızlanmış, biz binde l'den itibaren Ziraat Oda
ları Birliğinin ihtisasa dayanarak ileri sürdüğü 
nispetleri teklif ettiğimiz halde, seyyanen binde 
3'ü teklif etmektedir. Komisyonda bendeniz bu
lundum, binde 3'ün doğruluğunu müdafaa et-
dim, her ne kadar binde 3 küçük arazi sahibini 
bir miktar mağdur ediyor ise de, tatbikatı ba
kımından eski kanuna ve tasarıya göre daha 
mütekâmil olduğu için binde 3'ün doğruluğunu, 
gerçekliğini müdafaa ettim. Ondan sonra dün 
de burada yine binde 3'ü müdafaa ettim. 

Muhterem arkadaşlarım eğer bir kademeli 
sistem kabul edilecek İse, tekrar ediyorum, ilk 
50 000 lira için arazide muafiyetin olması şart
tır. Ondan sonra gelen kademelerde binde l'den 
başlatılmak suretiyle bir kademeleştirme olabi
lir. Ziraat Odaları Birliğinin yapmış olduğu, 
tetkike dayanarak yapmış olduğu teklif doğru 
bir tekliftir, yerinde bir tekliftir. Bu konuda da 
önergemiz vardır. Şayet kademeli bir usul ka
bul edilmiyor ise, o takdirde binde 3'ü bozmaya 
hiç bir lüzum, hiç bir sebep yoktur, binde &'ü 
müdafaa etmekteyiz. Sayın Sami Aslan arkada
şım da böyle düşünmektedir, ben de lîöyle dü
şünmekteyim, değerli arkadaşlarım Grubumu
zun resmî görüşü budur. 

Beri taraftan arsalar için binde 5, binde 8, 
binde 10 teklifi yapılmıştır ki, Komisyonun son 
değiştirişi budur; bu teklifi de aynen kabul et
mekteyim. 

Şimdi, benim istirhamım şudur : Bu Meclisi 
40 kıbleye namaz kıldırmayınız; devamlı deği
şikliklerle gelmeyiniz. Bir konuda fikre varınız, 
o konuyu geliniz savununuz. Biz burada tenkit 
ediyoruz, deliller ileriye sürüyoruz, onun üzeri
ne bir fikir değişikliği oluyor. Bunu da takdir
le karşıladığımızı beyan ediyoruz, buna dahi kı
zıyorsunuz, bundan dahi alınıyorsunuz. Bunda 
alınacak ne var?. 

Değerli arkadaşlarım, bu Emlâk Vergisi Ka
nunu, özür dilerim, son Demirel Hükümeti için 
de, bizim Maliye teşkilâtımız için de Personel 

Kanunu gibi bir skandaldir. Skandal olduğunu 
devamlı surette haykıracağız. Bir kanun tatbik 
edilmeden 2 nci defa değişikliğe uğruyor. Ta
sarı buraya geliyor, henüz vuzuha varılmamış, 
nispetlerde henüz vuzuha varılmamış, devamlı 
surette gelen telkinlere göre, esen rüzgârlara 
gere nispetler üzerinde değişiklik yapılıyor, nis
petler üzerinde duruluyor. El'an, şu anda Ko
misyon Başkanının konuşmasından onu anlamak
tayız M/ binde 3 nispeti dahi değiştirilmek isten
mektedir. Aynca şunu müşahede etmekteyiz İd, 
yine Adalet Partisine mensup bir Bakan şu an
da nispetlerin değiştirilmesi için önerge gezdir
mektedir. Bunları görmekteyiz. O itibarla muh
terem arkadaşlarım biz sizi vuzuha davet edi
yoruz. Meselelerinizde vuzuha varın, ondan son
ra bu meseleleri kürsüye getirin. Tenakuz siz
dedir, bizde tenakuz yoktur. Bu kanundaki te
nakuz ortadadır açık vaziyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir konu daha var. 
Buyuruluyor ki; «Her kanun A. P.'nin vizesi ile 
çıkacaktır.» doğrudur. Çoğunluk partisi A. 
P.'dir, A. P.'nin reyleri önemlidir. Yalnız, - bi
zim kanaatimize göre, bizim kanun anlayışımıza 
göre - muhalefetin reyi de kanunda mana taşır. 
Yani müspet rey ne kadar muhterem ise, menfi 
rey de o kadar muhteremdir. O itibarla kanun, 
herhangi bir partinin malı olmaz. Eğer bu dü
şüncede iseniz, kanunlar mademki Adalet Par
tisinin vizesi ile çıkacaktır, Adalet Partisinin 
teminatı altındadır; ben, Adalet Partisi Grubu
na mensup değerli arkadaşlarımdan onu rica et
mekteyim ki, kürsüde müdafaa ettiğiniz kanun
ları ayniyle lütfen vatan sathında da müdafaa 
ediniz. Asgariden bunu istemek parlamenter ola
rak bizim hakkımızdır. 

Bundan sonra Sayın Bakanın bir beyanına 
temas etmek istiyorum... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ne 
lüzum var buna yahu? Siz mi müdafaa edecek
siniz? 

BAŞKAN — Efendim yapar gayet tabiî. 
Efendim, daha evvel de sizin sözünüz aynı şey
leri söyledi. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Her
kes kendine düşen vazifeyi yapar. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Bir defa Sa
yın Müderrisoğlu bana «Yahu» diye hitabede-
mea. Onu terbiyeye davet «derim. 
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BAŞKAN — Siz burada yoktunuz Sayın 

Müderrisoğlu, yeni teşrif ettiniz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Evet 

efendim. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ben tamamen 

sadet içinde konuşuyorum; Müderrisoğlu'nun 
hangi ezgi içerisinde, his baskısı içerisinde kime 
yaranmak maksadıyle bunu yaptığını görmekte
yim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Genel Başkanımızı göklere çıkarıp da şimdi bu
rada o sözlerin hilâfına hareket etmek ne de
mek oluyor? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ben kimseyi 
göklere çıkarmadım. Sen buradaydın... 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, lütfen ye
rinize oturunuz. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — 721er muh
tırasında imzan var... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Biz 
ne isek oyuz, sizin gibi riyakâr değiliz. 

BAŞKAN — Yerinize oturunuz efendim. 
Tekrar ederseniz size intibatî ceza uygularım 
Sayın Müderrisoğlu. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Kime yaran
mak maksadıyle söylediğini biliyorum. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Biraz 
evvel de arz ettiğim gibi siz alenen... 

BAŞKAN — Yerinize oturun efendim. Size 
bir ihtar cezası veriyorum efendim. 

Buyurun Sayın önder. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Aslında biz 

bir seviye içerisinde meseleleri dile getirmek
teyiz. Mamafih böyle parazitler olacaktır; buna 
da alışkınız. 

FUAT AK (Zonguldak) — Sizin gibi... 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Kimin para

zit olduğu belli. Benim konuştuklarımı anla
yamamışsın, anlayacak durumda da değilsin. 

FUAT AK (Zonguldak) — Dışarıda komü
nistler, burada da siz... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Komünistler
le kimin işbirliği yaptığı, komünistleri kimin pa-
lazlaştırdığı ortadadır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın önder. 
Sayın Ak, beyanınızı geri alır mısınız? 
FUAT AK (Zonguldak) — Geri alınacak bir 

şey söylemedim. 
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BAŞKAN — Efendim, ben sözünüzü duydum, 

tekrar etmek istemiyorum. Geri alır mısınız efen
dim? 

FUAT AK (Zonguldak) — Beni parazitlik
le itham ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, geri alır mısınız? 
FUAT AK (Zonguldak) — Ben de kendi

lerinin parazit olduğunu ifade ettim. 
BAŞKAN — Almadınız peki. Gereğini dü

şüneceğim efendim. 
Sayın önder, konuşmanızı tamamlayınız lüt

fen. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, 
Elbette ki, yarası olan gocunacaktır. 
AHMET NİHAT AKIN (Zonguldak) —Ya

ra sende var. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ne demek 

istiyorsun? Ben bu kürsüden dilediğim gibi 
konuşacağım. Kimse müdahale edemez. 

Dün burada oldu; sizin hatibiniz konuşur
ken, müstehziyane gülüşlere, «Millî irade konu
şuyor» diye cevap vermişti. 
BAŞKAN — Sayın önder, cevap vermeyiniz 

efendim. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Kendi hati

binizi nasıl sabırla dinledinizse, beni de dinlemek 
mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın önder, cevap vermeyiniz 
efendim. Siz konuşmanızı tamamlayınız lüt
fen. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ben sana kati
yen çatmadığımı ifade ettim, sen kendin alın
dın. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Size matuf 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Aygün rica ederim. Yani 
bu münakaşanın devamını mı arzu ediyorsunuz? 
Her arkadaşımız kalkıyor, tamamlıyor sanki... 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Arkadaşlar, 
ben nispetlerden bahsettim. Burada bulunma
yan arkadaşlarım tekrar duysunlar: Dedim ki, 
1319 sayılı Kanun 1970 yılında çıkarılmış değil 
midir? Bu kanundaki nispetler Arazi Vergisin
de binde 2'den binde 10'a kadar değil mi? Arsa 
Vergisinde de binde 15 değil mi? Bu kanun 
Adalet Partisinin son hükümeti tarafından çı
karılmadı mı? Beri taraftan tasarı sevk edili-
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yor, Adalet Partili Bakanların imzası yok mu? 
Bu tasarıda Arazi Vergisi için nispet binde 10, 
Arsa Vergisi için nispet binde 15. Bu, komisyo
na gidiyor, komisyon değiştiriş yapıyor, diyor 
ki; «Arazi için nispet binde 6 olsun, arsa için 
nispet binde 15 olsun.» Biz bunu, tasarı huzu
runuza ilk geldiği zaman Demokratik Parti 
Grubu adına fazla bulduk. Sayın Buldanlı ar
kadaşım da grup adına tasarının tümü hakkın
da konuştu, tasarıyı savundu. Yani binde 6, bin
de 10 nispetlerini pek değerli arkadaşım Bul
danlı savundu. Peşinden maddelere geçileceği 
sırada yine grubunuz adına konuşma yapıldı, 
binde 3 önergesi verildi. Komisyona gitti, biz 
de «Memnuniyetle karşılıyoruz bu binde 3 öner
gesini, doğrudur» dedik. Arazi Vergisinden nis
pet binde 3 olarak kabul edildi, Arsa Vergisin
de de binde 5, binde 8, binde 10 olarak nispet
ler kabul edildi. 

Demokratik Parti Grubunun resmî görüşü 
odur ki; arazi için binde 3 doğrudur, arsa için 
de' bu kademeleşmeyi kabul ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi tenakuz Baym 
Buldanlı'da mı bizde mi? Sayın Buldanlı binde 
6'yi, binde 15'i savundu, peşine de dün burada 
binde 3'ü savundu. Şimdi de şunu görüyoruz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Tamamen 
savunmadım. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Dün burada 
İDİnde 3'ü savundunuz. Tümü hakkında görüşme 
yaparken tasarıyı savundunuz Sayın Buldanlı. 

BAŞKAN — Sayın önder, herkesin savun
ması zabıtlarda var aslında. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Efendim, 
mesele şurada... 

BAŞKAN — Bunu münakaşa konusu yap
mayınız efendim. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Yani ben 
özür dilerim. Burada anlaştığım Adalet Partili 
arkadaşlarım da var. Emlâk Vergisi konusunda 
zikzaklar yapılmıştır. Bu vuzuhsuzluktur, bu 
dikkatsizliktir. Ben bunu belirtmek istiyorum. 
El'ân binde 3 kabul edildiği halde, sayın komis
yon başkanı yeni teklif için teşvik yapmakta
dır; kürsüden demektedir ki, «Komisyon açık
tır, yapacağınız teklifleri kabul edeceğiz». 

Adalet Partili bir bakan arkadaşımız da ye
ni nispetler getirmek için gayret içerisindedir. 
Yeni nispetlere komisyonumuz açık demekte
dir. Bu, burada cereyan ediyor. Ben gerçeği 

söylüyorum; durum budur muhterem arkadaş
larım. Yani burada zikzak yapmamanızı rica 
ediyorum. Mademki, değerli arkadaşım dedi; 
«Biz muhteşem partiyiz, karar alırız kararımı
zı tatbik ederiz» Güzel... Bir karar alın getirin 
tatbik edin... Binde 3 olarak, binde 5 olarak, 
binde 8 olarak, binde 10 olarak karar aldınız, 
biz de bunu kabul ettik. Sami Arslan Arkada
şınım sözleri de benim anladığım, anlattığım 
manada yaptığı tavzih muvacehesinde değerlen
dirilmelidir. Eğer bir yanlış anlayış olmuş ise 
grupüm adına özür dilerim. Bizim dün savun
duğumuz fikir ne ise, bugün de odur. Bizde zik
zak yok, tenakuz yok. Tenakuzun, zikzağın ne
rede olduğu ayan beyan - ister kabul edin is
ter etmeyin - ortadadır. 

Bunu belirttikten sonra sayın Bakanın bir 
s02ünü cevaplandırmak istiyorum. 

Sayın Bakan buyuruyorlar ki; «Bu tasarı 
reforniTt tasarısıdır ve modern vergicilik bakı
mından da beyan sistemini getirdiği için bir 
reform tasarısıdır». 

Bu kanaatına hürmet ederim; fakat sayın 
Bakana arz ve ifade edeyim ki, Emlâk Vergisi 
Kanunu bir bid'attir, reform değildir. 1860 ilâ 
1910 yılları arasında Türkiye'de Emlâk Vergisi 
Kanunu tatbik edilmiştir, uygulanmıştır. Ondan 
sonra bina ve arazi vergilerine geçilmiştir. Gê  
lire dayanan vergi reformudur, gelire dayanan 
vergi, vergicilikte ilericiktir. 

Beyan sistemine gelince; beyan sistemi mo
dern bir sistem değildir. Hata, Anayasanın 38 
nci maddesinin değiştirilişinde yapılmıştır. Be
yan esası ve vergi değeri getirilmiş Anayasaya 
sokulmuş ve dondurulmuştur. 

Yaşma, basma ve ilmine son derece hürmet 
ettiğim Şevket Adalan'm ikası ile bir konuya 
agâh oldum ki, bu noktaya Danıştay da takıl
mıştır. Maliye Vekâletinin zihniyetini ortaya 
koyma bakımından arz ve ifade edeceğim. 

Sayın Bahattin Uzunoğlu arkadaşım burada 
hakikaten heyecanla, duyduğu gibi, olduğu gibi 
meseleleri dile getirmektedir. Mecliste böyle 
konuşmalar olacaktır, olmalıdır da. Meclis, mil
leti aksettiren büyük bir müessesedir, temel bir 
müessesedir. Biz biribirimize kırılabiliriz; ama 
bu müessesenin yaşaması için, kudsiyeti bakımın
dan vatandaştan alman ilhamlar, olduğu gibi, 
bütün çıplaklığıyle burada dile getirilecektir. Bu 
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kürsü bir üniversite kürsüsü, ders verme kürsü- I 
sü değildir. Hakikatler çıplak şekilde söylene
cektir. 

Sayın Adalan'ın beni ikazı ile dile getirmek 
istediğim husus şudur: Malumuâliniz vergi de
ğerinin tespitinde rayiç bedel, alım - satım be
deli nazarı itibara alınacaktı. Bir gayrimenkul, 
bina, arazi piyasada ne fiyat ediyorsa, o fiyat 
onun vergi değeri olacaktır. 

Şimdi bakınız Maliye Vekâletinin yapmış ol
duğu tüzükte - ki, bu tüzüğe Danıştay da takı
lıyor - şu paragraf var : «... Piyasa fiyatlarına 
dayanılarak takdir olunan vergi değeri, bu bina 
için bu tüzükte belirtilen maliyet bedeli ve orta
lama gelir bedeli normlarına dayanılarak bulu
nacak vergi değerinden az olamaz. Az olması ha
linde bu normlarla bulunacak değerlerden yük
sek olanı vergi değeri olarak kabul edilir.» 

Değerli arkadaşlarım, bakınız bu fıkrayı 
açıkladığımız zaman ortaya şöyle bir hakikat 
çıkıyor : Piyasa değeri, rayiç bedeli eğer az gö
rülürse, bu takdirde maliyet bedeli yüksekse ma
liyet bedeline itibar edilecek, gelir bedeli yük
sekse ona itibar edilecek. 

Arkadaşlar, maliyet bedeli yüksek olur; ama 
alım - satımı olmaz. O takdirde vergi değeri 
alım - satım değeri olmalıdır... Yani görüyor
sunuz ki, vergi değerinin tespitinde rayiç be
delin ötesinde bedeller düşünülmüştür. Danış
tay buna takılmıştır. Bu sebeple bu, tüzükten 
çıkarılmıştır, hatta kanunda başka normlar ol
madığı için yeni tadilâtla bazı normların ilâvesi 
düşünülmektedir. 

Görülüyor ki, Maliye ile burada anlaşamadı
ğımız bir zihniyet farkı var. Kıymeti yüksek, 
geliri az olan gayrimenkuller için - ister arazi 
olsun, ister bina olsun - bu, Emlâk Vergisi mül
kiyete tecavüzdür. Bizim kanaatimiz budur. 
Mülkiyeti, mirası tahribetmektedir. 

Şimdi gelelim Sayın Bakanın beyanına. Bu
yuruyorlar ki; «Modern vergicilik esaslarına 
uygun olarak beyan sistemi getirilmiştir.» 

Bunu Sayın Orhan Dikmen'e de burada ha
tırlattım. Bu tasarıyı sevkeden o zamanki Hü
kümet de, Birinci ve İkinci Erim kabinelerinde 
yer alan Orhan Dikmen'in Maliye Dersleri kita
bından - kendisi Vergi Hukuku Profesörüdür -
bir paragraf, Anayasanın 38 nci maddesi görü
şülürken okumuş ve hatırlatmıştım. Şimdi ora
daki hatırlatmayı tekrar zamanınızı almadan ki- | 

saca arz ve izah edeceğim. Bakınız Sayın Dik
men ne diyor : «... Beyanname usulünün bası 
mahzurları vardır. Bir kere bu sistem mükellefi 
çok sıkan, tazyik eden bir usuldür. Mükellef be
yanlarının kâfi olmayıp, bunların idarî tahkik 
ve kontrola tabi tutulması lâzımdır. Mükellef 
her hareketinde, karşısında bekleyen, omuzunun 
üstünden mahrem işlerini gözetleyen Maliyenin 
mevcudiyetini hisseder. Bu ise mükellefi manen 
ve maddeten pek ziyade tazyik eder. Hiç de li
beral olmayan ve malî engizisyona yol açabilen 
bu sistem, aynı zamanda tatbiki çok güç olan 
bir usuldür. 

Beyanname usulünün hakkıyle tatbik edile
bilmesi için hem mükelleflerin, hem de Maliye 
memurlarının muayyen bir bilgi seviyesine eriş
miş olmaları lâzımdır. 

Bu usul ancak mükellef ile Maliyenin elbir
liğiyle yürütülebilir. Halbuki birçok hallerde 
idare ve mükellefler gerekli bilgi seviyesine eriş
miş bulunmadığı gibi, bunlar gerekli işbirliğini 
de tesis edememiş durumdadır. Bu takdirde de 
beyanname usulü ekseriya fayda yerine zarar 
getirir ve neticede cezalara, re'sen takrirlere yol 
açmak suretiyle indî bir mahiyet alır.» 

İşte Sayın Bakanın son derece reformist ola
rak nitelediği beyanname sistemi hakkında Sa
yın Orhan Dikmen'in görüşü budur. 

Değerli arkadaşlarım, biz de şunu ifade et
mek isteriz ki; Gelir Vergisi beyannameleri dahi 
tahkik edilemez iken; bunca arsa vergisi, arazi 
vergisi, bina vergisi beyannamelerinin tahkiki 
mümkün değildir. Vergi Reformu Komisyonu da 
beyan usulünü kabul etmemiştir. Bunu savun
duk, savunacağız. Bu beyan usulünün Anayasa
nın 38 nci maddesine konulması, vergi değeri
nin Anayasanın 38 nci maddesine konulması 
âdeta bugün dahi tatbik edilemeyen Emlâk Ver
gisi Kanununun Anayasaya götürülüp dondurul
ması bir bid'attır, bir geriye dönüştür. Güçlük 
buradadır, o zaman bu hatırlanmamıştır; yapı
lan ikazlara rağmen, inşallah bundan sonra bu 
ikazlar yerini bulur. 

Bendeniz biraz fazla huzurunuzu meşgul et
tim. Bu bakımdan özür dilerim. Meseleler vuzu
ha kavuşmuştur, anlayan anlar, anlamayan anla
maz. Biz, zabıtlara, tarihe, millete hitabediyoruz. 

Saygılarımı arz ederim. 

— 588 — 
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BAŞKAN — Sayın Ak, sizden bir ricada bu
lunmuştum; söylediğiniz sözü geri alır mısınız, 
diye. Tekrar ediyorum, sözünüzü geri alıyor 
musunuz?.. 

FUAT AK (Zonguldak) — Efendim, bizleri 
parazitlikle itham ettiler ben de iade ettim. 

BAŞKAN — Efendim, siz sözünüzü geri al5-
yor musunuz, almıyor musunuz? 

FUAT AK (Zonguldak) — Almıyorum. 
BAŞKAN —. Sayın Ak, hatip kürsüde konu

şurken dediniz ki; «Dışarda komünistler, içeri
de siz.» Bu beyanınız cezayı nıüstelsim bir ha
rekettir ve takbih cezasını gerektirir. Savunma 
hakkı istiyor musunuz efendim? 

FUAT AK (Zonguldak) — istemiyorum. 

BAŞKAN — Savunma hakkı istemiyorsu
nuz. 

Efendim, Sayın Ak'ın bu beyanatı Başkan
lık, bir veya birkaç arkadaşını tahkir şeklinde 
tarif eden içtüzüğün 187 nci maddesine uygun 
bulmuştur. Bu cezayı oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Buyurun sayın Bakan, sizi dinliyorum. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Efendim, Sayın Önder konuşma
sında, «Bir Adalet Partili bakan bu vergi had
lerini artırmak için faaliyette bulunmaktadır.» 
buyurdular. 

BAŞKAN — Önerge hazırlanmaktadır, şek
linde bir beyanda bulundular. Sizin böyle bir 
faaliyetiniz oldu mu? isim zikredilmedi zira. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Efendim, Adalet Partili Bakan 
olarak burada benden başka Bakan yok. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım. Sayın Cevat Önder... 

İLHAN DARENDELİOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkan, biz daha yeni muttali olduk. Bu, 
Meclise büyük hakarettir, bu alçaklıktır. Biz 
de «Dünyada masonlar, burada da siz» mi di
yelim yani. Bu nasıl hitaptir, biraz haysiyetli 
olalım. Biz şerefimizi, haysiyetimizi her yerde 
müdafaa etmesini biliriz. 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu, rica edi
yorum, yerinize oturunuz. 

Buyurunuz Sayın Bakan, 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım ; 
Sayın Önder konuşmasında belki de politik 

yönden beyanlarını güçlendirmek için, «Bir 
Adalet Partili Bakan vergi nispetlerini artır
mak için kulis yapmaktadır.» -dedi. 

Bu kendi görüşüdür, ancak şunu hatırlat
mak isterim: Ben Bakanlar Kurulu üyesiyim. 
«Bir Adalet Partili Bakan» bunun başka tarafı. 
Eğer bir Bakanlar Kurulu üyesi dese idi, bura
da huzurunuzu işgal etmeyecektim. Bunu söyle
mesi, «Bir Adalet Partili Bakan» olarak söyle
mesi, politika yapmak içindi, onun için huzuru
nuzu işgal ettim. 

Üstelik eğen Sayın Önder Devlet bakanları 
arasındaki vazife taksimini okumuş olsalardı, 
benim vazifem Hükümetle Parlamento arasında
ki münasebetleri yürütmek olduğunu görürler
di. Dolayısıyle ben Hükümet tekliflerinin ko
misyondan gelen şekli ile münasebetini bir baş
ka yöne, yani Hükümet yönünden bir başka ta
rafa götürebilmek için grup idarecileriyle gö
rüştüm, bu benim görevimdir. 

Bunu arz etmek için huzurunuzu işgal ettim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Güler, 
buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Demokratik Parti Grubu adına konuşan 
Sayın Önder'in komisyonumuzu ilzam eden bir 
cümlesi üzerine söz almış bulunuyorum. 

Sayın önder, Komisyon Başkanı sıfatıyle 
yaptığım konuşma sırasında «Bu nispeti Yüce 
Mecliste daha âdil hale getirecek elverişli ted
birler varsa, komisyonumuz bu tedbirleri görüş
meye de açıktır» tarzındaki beyanımı yanlış yo
rumladılar. 

Komisyonlar Yüce Meclise niyabeten vazife 
görürler. Muayyen bir partinin görüşünü ifade 
etmek için vazife görmeyeceklerini Sayın Önder 
de bilirler. Komisyonlar, Meclislerin çalışmaları 
sırasında Meclisten gelecek her türlü doğru fik
re de açık olmak mecburiyetindedirler. Rijit ol
mak, katı olmak komisyon görevi ile bağdaşmaz. 
Şayet Yüce Meclisten komisyon raporundaki 
görüşün aksine daha isabetli bir görüş sadır 
olursa, komisyonun bunun dikkat nazarına al-
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ması en tabiî görevidir. Bu tabiî görevi biz ye
rine getirirken, bizi görüşümüzde zikzak yapan 
bir heyet olarak Yüce Meclise takdim etmesini 
•huzurunuzda kınamak mecburiyetindeyim. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Önder'in söyledikleri gibi Yüce Meclisin, başın
dan beri, Emlâk Vergisi Kanununun en önemli 
maddesini tanzim ederken hangi oranda vergi 
alınmasının Türk halkı lehine olduğu, hangi 
oranda vergi alınmasının adaletli olacağı yolun
da Meclisin uzun uzadıya konuya eğilmesini, 
görüşlerinde birtakım değişiklikler yapmasını 
tabiî sayması gerekirdi. Bunu görüşte zikzak 
olarak ifade etmesi de yanlıştır. 

Şayet bu böyle olmasa, komisyonun getirdiği 
herhangi bir teklif Yüce Meclisten aynen geç
mek durumunda olsa, yahut da bir partinin gö
rüşü Yüce Mecliste aynen kanunlaşma duru
munda olsa, bu müzakereler içtüzüğün ve ka
nunlarımızın emrettiği tarzda yapılmamış olur. 

En âdil tarzda vergi nispetini bulmak için 
Yüce Meclisin gösterdiği haklı çabayı zikzak 
olarak ilân etmek ve yapılan değişiklikleri de 
bizzat kendilerine maletmek, tamamen yerinde 
olmayan bir tutumdur. 

Bunu arz etmek için söz aldım, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Komisyon tekrar söz almış ol
duğu için bir sayın üyeye daha söz hakkı do
ğuyor. 

Buyurun Sayın Kılıç. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Bu 11 nci madde üzerinde devam eden mü

zakerelerin cereyan şekli ve bilhassa nispetler 
üzerindeki müzakere bize, kanunları çıkarırken 
ne kadar hassas, ne kadar dikkatli ve ne ka
dar etraflı düşünmemiz lâzımgeldiğini göster
mektedir. Meselâ 1970 senesinde çıkmış bir ka
nunu 1971 veya 1972 senesinde tekrar değiş
tirmek gibi, kısa zamanda kanunları değiştir
mek gibi bir duruma gelmiş olmamız, kanunla-
rm yapısında ve yapılmasında daha dikkatli ol
mamız ve daha etraflı düşünmemiz lâzımgeldi-
ğmi göstermektedir. Kanunların bu kadar kısa 
zamanda değişikliğe uğramaları, bünyesinde 
aranan vasıflardan istikrar ve devamlılık vasfı
nı da ortadan kaldırmaktadır. Bu durumlar ise 
cihetteki şahsımızı ve Meclisimizi dışarıda daha 
fasla tenkitlere hedef olma durumuna getiriyor. 

Nitekim kendi içimizde dahi kendi kendimizi 
tenkit eder duruma düşmüş bulunuyoruz. 

Binaenaleyh ben, kanunların çıkartılmasında 
aceleciliğin fayda vermediğini ve vermeyeceği
ni, bu Meclise girdiğim günden beri savunmak
tayım ve kendimi 'haklı da görüyorum. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu kanunun re
form vasfını beyan usulüne oturtan hükümeti 
foazı arkadaşlarımız burada yermişler ve hatta 
o kadar ileri gitmişlerdir ki, bazı profesörlerin 
kitaplarından vesikalar okumuşlardır. Bir de 
bu kanunların hükümlerini yerine getiren sade 
vatandaşların duygüsuyle ve şikayetleriyle meş
gul olursak, orada da şunu görüyoruz : Efen
dim, benim binamın vergisini falan adam, falan 
sebepten dolayı fazla göstermiş... Benim arazi
min vergisini takdir komisyonu, falan tandans-
ta olduğu için, fazla gösterdi, falanmkini de az 
gösterdi.,. 

Bu tarz binlerce şikâyet karşısında mahke
melerin ve idarelerin işgal edildiğini dikkate 
alırsak, benim şahsî kanaatim odur ki, ben, 
malımın değerini en iyi bilen adamım, eğer malı-
cur değilsem, normal insan isem. 

O halde ben malıma bir değer takdir edece
ğim, ondan sonra da «Efendim, bu yanlış ol
du...» Bunu kabul etmek mümkün değildir. 

Binaenaleyh, beyan usulü her türlü diş dedi
koduyu ortadan kaldıran, sadece malımın değe
ri ile beni karşı karşıya bırakan bir sistemdir 
ki, bunda bir suç veya takdir kabahati varsa 
bana aittir. Benim görüşüme göre, kim ne der
se desin, beğenen olur veya olmaz, falan profe
sör arkadaşım öyle yazmış olabilir, ama ben 
beyan usulünü makul ve doğru buluyorum. 

İSevgili arkadaşlarım, şurada Arazi Vergisi 
mevzuunda, bazı arkadaşlara göre % 60, bazı 
arkadaşlara göre % 70, bazı arkadaşlara göre 
ise % 80 vatandaşı ilgilendiren bir vergiyi he
saplıyoruz. Çünkü memleketimizin kimine göre 
% 70'i, kimine göre % 80 'i fakat her halükârda 
% 60'ı çiftçidir ve onların ödeyecekleri vergiyi 
görüşüyoruz. 

{Bundan evvelki 1930'ların Arazi Vergisi o. 
hale gelmiştir ki, tahsildarın dahi masrafını 
karşılayamayacak kadar gülünç hale gelmişti, 
Bence, benim vatandaşım ve binde 3 vergiden 
şikâyetçi değildir ve olmayacaktır. 

Geçen gün Sayın Hükümet Başkanının bir 
beyanı olmuştu her arkadaşımız Başvekil olur 
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olmaz ilk beyanı hep şöyle oluyor : «Efendim, 
israftan ve lüksten kaçınalım.» Emri veriyor, 
sirküleri yayınlıyor, bu emri alan da dosyaya 
koyup kapatıyor ve kimse bununla meşgul ol
muyor. 

Şimdi çok Sayın Bakan arkadaşım : «ıSize 
bu binde 3 vergiyi getireceğiz, siz az diyorsa
nız teklif yaparsınız, Yüksek Meclis kabul eder
se o verilir» Ama bizim de sizden milletin tem
silcileri olarak isteğimiz var; fakat bu isteği
miz dosyada kalacak istek değildir, emir ver
miş olmak için de emir verilmemelidir. Bu iste
ğimiz; hakikaten milletin şikâyetçi olduğu mil
lî bütçenin dışındaki israftan ve lüksten kaçın
ma olmalıdır. Bu husustaki hassasiyetiniz bun
dan sonra buraya getirerek çıkarmak istediği
niz kanunların çıkması için esas olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; 

Aslında bu kanunun tedvininde hata vardır. 
Bu kanunun bundan evvelki 9 ncu maddesi bu 
maddelerin sonunda gelecekti, yani nispet ev
velâ konulacaktı. Bütün bu müzakerelerin bu 
noktaya gelmesinin de sebebi bu sıralama hata
sıdır. Şayet bu sıralama ters olsaydı, şu ana 
kadar devam eden müzakerelerin çoğu olma
yacaktı. 

Arsalara gelince : Arsaların kademeli bir 
şekilde vergilendirilmiş olması doğrudur. Arsa
lar için binde 5, binde 10, binde 15 gibi bir 
nispet konulmuş olsa idi, Ankara'nın Grüdül'-
ündeki bir arsayı Ankara'nın Çankaya'sındaki 
bir arsa ile aynı değerde tutarsanız bunda ada
let olur mu? Binaenaleyh, burada bir kademe 
getirilmesi yerindedir. 

Yalnız, bu sistemin miktarları üzerinde mü
nakaşa olmalıdır. Ama, 20 - 30 sene içinde alman 
arsaların bugün değer bakımından vasıl oldu
ğu rakamları hesabedince, insan bu kademeleş-
menin şart olduğunu hemen görüyor. 

Meselâ size bir misal vermek istiyorum; Ye-
nişehirde Yapı Kredi Bankası yapıldı. O Ban
kanın yerini, sahibi o zamanki para ile 750 ku
ruşa almış, bugün ise 27 milyon liraya satmış
tır. Bu, arsaların değerinin artışına bir misal 
teşkil edebilir. 

1946 senesinde Çankaya'da 500 liraya alman 
bir arsanın son zamanlarda 500 000 liraya sa
tıldığını nazarı dikkate alırsanız, arsaların ka
demeli bir şekilde vergilendirilmesinin ne kadar 

doğru olduğunu hesabetmekte müşkülât çekme
yiz. 

Binaenaleyh, Arazi Vergisinin binde 3 olma
sının karşısında değilim. Neden olmadığımı da 
arz edeyim: Beyan usulüne göre ben kendi bi
nama geçen seneki hesaba göre 1 150 lira vergi 
veriyordum. Şimdiki hesaba göre, şu anda bin-

1 de 3 kabul edildiğine göre ben 1 200 lira ci
varında vergi vereceğim 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — O 
söylediğiniz arazide beyefendi. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O 
arazi için, yukarılara çık biraz bakalım. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Anladım efen
dim, bir misal söylüyorum, arazisinin de mik
tarını vereceğim, neden acele ediyorsunuz? Ace
le etmeyin Hüsamettin Bey, ne konuştuğumuzu 
biliyoruz, misal veriyorum. Sizin gibi arazim 
olmadığı için araziden misal veremiyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Be
nim de yok, endişe etme. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Şimdi araziye 
de gelelim. Daha evvel de arz ettiğim gibi, bun
dan evvelki Arazi Vergisi Devletin bu vergiyi 
almak için sarfettiği masrafı karşılamayacak 
bir oranda idi. Buna itirazınız var mı? Yok. 

Bugün ise köye okul istiyoruz, fabrika is
tiyoruz, işçiye iş sahası istiyoruz, millî kalkın
ma istiyoruz, yabancı sermayeyi bize rahat gel
mediği için istemiyoruz, faizle para alıyoruz. 
Peki bütün bunları ne ile karşılıyacağız? 

Bu verginin, ben ne prensip itibariyle, ne 
de rakam itibariyle karşısında değilim, ama he
define masruf edilmek kayıt ve şartı ile, israf 
edilmemek kayıt ve şartı ile, milletin katlanmış 
olduğu fedakârlığı karşılayacak istikamette 
sarf edilmesi kayıt ve şartı ile bu nispetin kar
şısında değilim ve olamıyorum da. Zaten küçük 
çiftçi için bunun 50 000 lirası muaf tutulmuş
tur. 

Bir Sayın Bakan burada i dönüm ile 50 dö
nüm arasında bu % 68 küsurdur dediğine göre, 
% 68.18 bunun dışında kalacak olursa, 100 000 
liralık malı olan bir vatandaşımızın da 300 lira, 
600 lira vergi vermesi lâzımdır. Bunun için sız
lanmaya ve başka türlü düşünmeye mahal yok
tur. 

Binaenaleyh, bu haliyle bu teklife bendeniz 
müspet oy vereceğim ve maddenin bu şekilde 
geçmesini ben şahsen destekleyeceğim. 
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iSaygılar suîîâvını. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
11 nci madde üzerindeki görüşmelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Muğla 

izzet Oktay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-. 
bul edilmiştir. 

Değişiklik önergelerini okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 11 nci maddesiy
le değiştirilmekte olan 1319 sayılı Kanunun 
18 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Madde 18. — Arazi Vergisinin nispeti binde 
6'dır. Vergi değerleri toplamı 75 000 (dahil) 
liraya kadar olan araziye sahip mükelleflerden 
vergi 1/2 oranında tahsil olunur. Arsalar için 
vergi nispeti binde 10'dur. 

Konya 
ihsan Kabadayı 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 11 nci mad

desiyle değişen, 18 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde tadil edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nispet : 
Madde 18. — Arazi Vergisi aşağıdaki yazılı 

nispetlerde alınır: 
ilk gelen 50 000 lira için binde 1, sonra ge

len 50 000 lira için binde yarım, sonra gelen 
50 000 lira için binde yarım, sonra gelen 50 000 
lira için binde yarım, sonra gelen 50 000 lira 
için binde yarım, sonra gelen 50 000 lira için 
binde yarım bu suretle gelen 50 000 liralık de
ğerlerde binde yarım alınmaya devam olunur. 

Arsalar için vergi nispeti nüfusu 30 000 den 
aşağı olan yerler için arsalardan vergi alınmaz. 
Nüfusu 30 000 den yukarı olan arsalar için ver
gi nispeti binde 5'tir. 

A. P. Meclis Grubu Adına 
A. P. Meclis Grubu Başkan Vekilleri 

Uşak izmir 
Orhan Dengiz A. Naili Erdem 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bizim Öyle bir 
önergemiz yok efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Böyle 
önerge mi olur? Şakadan verilmiş, ciddî değil 
bu önerge. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tetkik ede
ceğim önergeyi. Efendim, söz atmalar mak
satlı oluyor, dikkat ediniz lütfen. 

Evet efendim, Sayın Dengiz bu önergede za-
tıâlinizin imzası var, Sayın Ali Nail Erdem'in 
imzası var. Komisyon da bunu reddetmiş oldu
ğu için burada işleme koymak mecburiyetinde
yiz. İşleme koymak için okunmuştur, başka bir 
manası yok bunun. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
bu verdiğimiz takrir bundan 1 ay, 1,5 ay evvel 
verilmiş bulunan bir takrirdir. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, yalnız 
«bizim böyle bir önergemiz yok» dediniz de. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Ben konuşu
yorum daha, müsade ederseniz konuşmama de
vam edeyim efendim. 

BAŞKAN — Devam edeceksiniz gayet tabiî, 
buyurunuz efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bu takrir ko
misyona gitmiştir, komisyonda görüşülmüştür, 
komisyon bu takrirler üzerine yeni bir metin 
hazırlayıp getirmiştir. Yeni getirdiği bu metin 
üzerinde müzakere açılmış bulunmaktadır. Bu 
müzakereler yeni gelen metin üzerinde açıldı
ğına göre eskiden verilmiş olan takrirlerin bu
rada tekrar muameleye tabi tutulmaması ica-
beder. 

Eğer, takrir veren arkadaşlarımız takrirle
rinde yine ısrar durumunda iseler, o takdirde 
yeniden burada takrir vermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Israr durumunda olduklarını 
nasıl anlayacağız efendim? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Şimdi müsaade 
buyurunuz Sayın Başkan, bu vaziyet karşısın
da benim takririmi geri almam icabetmektedir. 
Ve ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bu hakkı
nız baki, bu hakkinizin olmadığını söylemedim. 
Yalnız komisyonun dikkate almadığı önergeleri 
biz kendiliğimizden ortadan kaldıramayız. Bu
nu önerge sahiplerinin önergelerini geri almala
rı sayesinde yerine getirebiliriz. Bu hususu da 
burada önergenizi okuduğumuz da her zaman 
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söyleyebilirsiniz, önergeniz okunduğu zaman 
siz «böyle bir önergemiz yok» dediniz. «Geri 
alıyoruz» demediniz. 

Geri aldığınız takdirde önergeniz iade edi
lir efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Böyle bir öner
gemiz yok cümlesini bu celseye, yani bu mü
zakerelere ait değil anlamında söyledim. Eski 
bir önergenin burada komisyonun kararı muva
cehesinde tekrar okunacağını tahmin etmediğim 
için öyle söyledim. 

BAŞKAN — içtüzüğün gereği efendim bu. 
Biz komisyonun dikkate almadığı önergeleri 
okumaya mecburuz efendim. Çünkü.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yanlıştır ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, doğrudur. Bu 
önergeniz komisyona verilmiş olsa idi, o zaman 
doğru idi, fakat Umumî Heyete, Başkanlığa 
verilmiş bir önergedir. Komisyon da bunu dik
kate alsa idi o zaman muameleye koymazdık, 
fakat dikkate almadığı için ve siz de bu ana-
kadar önergenizi geri almadığınıza göre bizim 
önergenizi okutmamız vazifemizdir. 

Şu anda da geri almak hakkınızdır, öner
genizi şu anda geri almak istediğinize göre, 
önergeniz geri verilmiştir efendim. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Arazi Vergisinin nispetini tanzim eden 18 
nci maddedeki değiştiriyi ve Hükümet teklifini 
doğru bulmuyoruz. 

Maddenin şu şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

D. P. Grubu adına 

Erzurum Konya 
Cevat önder Bahri Dağdaş 

Nispet : 
Madde 18. — Arazi Vergisi aşağıdaki nis

petlerde alınır. 
istisnadan sonra ilk gelen 50 bin lira için 

binde 1, sonra gelen 75 bin lira için binde 2, 
sonra gelen 100 bin lira için binde 3, sonra ge
len 100 bin lira için binde 4, sonra gelen 100 
bin lira için binde 5. 

425 bin liradan fazla matrahlar için binde 6, 
kadastro haritası bulunan bölgelerdeki arsalar 
için vergi nispeti Arazi Vergisi nispetidir, imar 
planı bulunan bölgelerdeki arsalar için vergi 
nispeti binde 5'tir. 

Sayın Başkanlığa 

11 nci maddenin aşağıdaki şekilde tanzimi
ni saygıyle arz ederim. 

Kars 
Kemal Okyay 

Nispet : 
Madde 18. — Arazi Vergisi aşağıda yazılı 

nispetlerde alınır. 
İlk gelen 50 bin lira için binde 2, sonra ge

len 100 bin lira için binde 4, sonra gelen 200 
bin lira için binde 6, sonra gelen 300 bin lira 
için binde 7. 

650 bin liradan fazla matrahlar için binde 
10, arsalar için vergi nispeti binde 15'tir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
11 nci madde ile değiştirilen 18 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
Ankara Milletvekili Sinop Milletvekili 

Suna Tural Hilmi işgüzar 

Madde 18. — Arazi Vergisinin nispeti binde 
üçtür. Arsalar için vergi nispeti, değeri 100 000 
Türk Lirasına kadar binde 5, 100 001 liradan 
300 000 liraya kadar binde 7, 300 001'den 
500 000 liraya kadar binde 9, 500 001 liradan 
fazla olanlarda binde 12'dir. 

Sayın Başkanlığa 

Emlâk Vergisi kanun tasarısının 11 nci mad
desiyle değiştirilen 18 nci maddenin 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla, 
Konya Milletvekili Nevşehir Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 
Madde 18. — Arsalar için vergi nispeti, son 

nüfus sayımına göre 50 000 (dahil) kadar olan 
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yerlerde binde 4, 50 001'den 200 000 (dahil) 
yerlerde binde 6 ve 200 001'den yukarı olan 
yerlerde binde 8'dir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 11 nci madde

siyle değiştirilen 1319 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesini değiştiren maddenin 2 nci fıkrasın
dan «İl nüfusu» tabirinin çıkarılarak bunun 
yerine «arsanın bulunduğu mahal nüfusu» tabi
rinin konmasını arz ve teklif ederiz. 

Malatya Manisa 
Ahmet Karaarslan Süleyman Çağlar 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 11 nci madde

siyle değiştirilmekte olan kanunun 18 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde ^ değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kars Milletvekili 
ismail Hakkı Alaca 

Arsalar için vergi nispeti, son nüfus sayı
mına göre il merkez belediye içi nüfusu 25 000'e 
kadar olan ve belediye hudutları dışında ka
lan yerlerde binde 5, 25 001 ilâ 100 000'e kadar 
olan yerlerde binde 8 ve 100 001 ve daha yu
karı olan yerlerde binde 10'dur. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, siz bir değişiklik 
önergesi vermişsiniz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Ne de
ğişiklik önergesi? 

BAŞKAN — «Arsalar için vergi nispeti, 
son nüfus sayımına göre il merkez belediye..» 
diye başlıyor. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Evet 
efendim, verdim. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi olarak değişik
lik önergesi vermek hakkınız olmaması gere
kir. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Millet
vekili olarak veriyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
Komisyon benimsese olmaz mı? 

BAŞKAN — Bir karar nisabıyle gelirseniz 
mümkün. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Benimsiyoruz; 
bir müzakere edelim efendim. 

BAŞKAN — önergeyi veya maddeyi iste
yin, gereğini düşüneyim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, önergeleri teker 
teker sırasıyle okuyarak işlemlerini yapaca
ğız. 

(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nm, 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RUHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın ihsan Kaba
dayı'ya ait değişiklik önergesine Komisyon 
katılmamıştır. Oylarmza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Cevat önder ve Kon

ya Milletvekili Bahri Dağdaş'm önergesi tekrar 
okundu). 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
(Kars Milletvekili Kemal Okyay'm önergesi 

tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Kemal Okyay 

tarafından verilmiş bulunan değişiklik öner
gesine komisyon katılmamaktadır, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Suna Tural ve Sinop 

Milletvekili Hilmi işgüzar'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Efen

dim takririmi Yakup Bey tekabbü] ediyor. 
BAŞKAN — Sayın Alaca, şimdi başka bir 

takriri görüşüyoruz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Takririmi kı

saca izah etmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bazı arkadaşlarımız 
burada vergide adalet ve vergide verimlilikten 
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bahsettiler. Bizim önergemizde nüfus yerine 
değer esası getirilmiştir. 100 000 liraya kadar 
olanlardan binde 5, 100 001 liradan 300 000 
bin liraya kadar değeri olan arsalardan binde 7, 
300 001 liradan 500 000 liraya kadar olanlardan 
binde 9 ve daha sonra 500 001 liranın üzerinde 
değeri olan arsalardan da binde 12 nispetinde 
vergi alınması kabul edildiği takdirde hem arsa 
spekülasyonu önlenmiş olur, hem de arsadan 
vergi adaletine uygun vergi alınmış olur. 

Nüfus esası kabul edildiği takdirde bölgeler 
arasında adalet sağlanmaz. Çünkü nüfus bugün 
için bir kıymet ifade etmemektedir. 

Kısaca izah ettiğim takririmize olumlu oy 
vermenizi rica ediyor ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve 
Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — izah 
etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olması lüzumuyla, buyu
runuz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, esasen bura
da, il nüfusu 25 000'e kadar, (25 000 dahil) 
şeklinde bir tabir vardır. Benim bildiğim ka-
darıyle bugün il nüfusu 25 000 den aşağı olan 
hiçbir ilimiz yoktur. Esasen maddede bir hata 
vardır. Buradaki arsalar gelir getirmediğinden, 
buralara uygulanacak nispetlerin birazcık dü
şürülmesinde şahsen fayda mülâhaza etmekte
yim. Nispetlerin artırılarak arsa spekülasyonu
na engel olmak söz konusu ise, bunun için Ar
sa Ofisi vardır. Bunun yanında Gayrimenkul 
Değer Artışı Vergisi çıkarılmıştır. Bu bakım
dan arsalar için bir spekülasyon söz konusu de
ğildir. Son alman terbirlerle de bir arsa spe
külasyonu olduğu kanaatinde değilim. 

Önergemize iltifat edilmesini rica eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeye geçiyoruz. 
(Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan ve 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Bu tarzda ka
tılmıyoruz. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — izah 
etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; arsalar için ver
gi nispetinin yüksek olmasının başlıca sebebi, 
arsaların birtakım spekülatif kazançlara vesile 
olması ve mülkiyeti durgun hale getirmesidir. 
Bu sebepledir ki, arazi ve binaların aksine, ar
salar için nispet daha yüksek tutulmuştur. 

Ancak, maddenin tedvini sırasında öyle bir 
hataya düşülmüştür ki, bunu izah etmek müm
kün değildir. Olsa olsa bir maddî hata şeklin
de yorumlamak mümkündür. Zira burada «il 
nüfusu» tabiri kullanılmıştır. Elimde 1970 yılı
na ait nüfus istatistiği var. Başhk şöyle, «iller 
Nüfusu», il nüfusu dendiği zaman anlaşılan 
mana şu : 

Bir ilin köyleri, kasabaları ile beraber o il 
hududu dahilinde bulunan nüfus anlaşılır, ida
re Hukukumuzdaki manası da budur, anlamı da 
budur. 

Böyle mütalaa edildiği zaman, en küçük ili
miz olan Hakkâri'nin dahi nüfusu 102 927'dir. 
O zaman, maddenin bu şekilde nüfusa göre ted
vin edilmesinin hiçbir anlamı ve manası kal
mamaktadır. Kaldı ki, bir arsa sadece il mer
kezinde değil, o ilin mülhakatı olan ilçede ola
bilir, bucakta, köyde veya bir idarî ünite mahi
yetinde olmayıp belediye teşkilâtı olan bir ka
sabada olabilir. Hiç şüphesiz ki, arsa fiyatları 
ve spekülasyonları da nüfusla doğru orantılıdır. 

Onun için, eğer nüfus kıstas alınıyorsa, her 
şeyden önce arsanın bulunduğu mahal nüfusu
nun kıstas alınması lâzımdır, önergeyi, bu mad
dî hatayı düzeltmek maksadîyle vermiş bulun
duk. Vergi nispetlerinde hiçbir değişiklik yok
tur. Sadece «il nüfusu» yerine, «arsanın bu
lunduğu mahal nüfusu» tabirinin maksada da-
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ıha uygun olacağı düşüncesindeyim. Bu itibarla 
önergemize iltifat buyurmanızı istirham eder, 
Yüce Meclise sayglıar sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) Arkadaşımızın 
görüşüne karşı, Komisyon olarak görüşümüzü 
belirtmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon olarak gö
rüşünüzü belirttiniz. Bir söz verme durumunda 
değilim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Efendim, sade
ce görüşümüzü belirtecektim. 

BAŞKAN — Efendim görüşler bitti. Deği
şiklik önergelerini görüşüyoruz. Ben Komisyon
dan sordum. Sorduğum vakit siz yerinizden ge
rekçeli olarak görüşünüzü belirttiniz. «Bu şek
liyle katılmıyoruz» dediniz. Ben de usule gö
re, arkadaşımıza, önergesini izah bakımından 
söz verdim. Şimdi oylamaya geçeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Efendim eğer 
önerge bu şekilde kabul edilirse, madde hatalı 
tedvin edilir. 

BAŞKAN — Edilirse olmaz ıSaym Güler. 
Efendim böyle bir şeyi düşünemezsiniz. Umumî 
heyet kabul ederse en güzeli olur, nasıl hatalı 
olur yani, anlamıyorum? 

Sayın Karaaslan'm önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —- Katılmıyorsunuz. Önerge Ko

misyona verilmiştir efendim. Diğer önergeye 
geçiyoruz. 

'Sayın Alaca, siz Komisyon üyesi bulunuyor
sunuz. Muhalefet şerhiniz yok, söz hakkınızı 
mahfuz tutmamışsınız, aleyhte görüşemeyece-
ğiniz gibi, değiştirici bir öneride de buluna
mazsınız. önergenizi tekabbül eden bir arkada
şınız mevcutsa muameleye devam ederim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ben tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, tekabbül ediyor
sunuz... Saym Aygün, her halde siz de Komis
yon üyesisiniz. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Ben te
kabbül ediyorum efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner
ge tekabbül edilmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Edilir efendim, edilir, rica ede
rim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tü
züğe aykırı olur. 

BAŞKAN — Lütfen tüzüğün maddesini söy
ler misiniz, hatadan rücu edeyim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — «Ka
nun teklifi ve tasarıları tekabbül edilir diyor. 
önerge tekabbül edilmez. 

BAŞKAN — Efendim içtüzüğü açınız ve 
okuyunuz. 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'e hi
taben) Efendim siz tekabbül ettiniz mi? 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin'in tekab-
bülü sebebiyle önerge işleme konmuştur efen
dim, buyurunuz. 

(Kars Milletvekili ismail Hakkı Alaca'nın 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Saym Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) •••- Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis

yon katılmıştır. Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Başkaca önergemiz kalmamıştır. Komisyona 
iade edilmiş olan bir önerge sebebiyle maddenin 
oylaması bilâhara yapılacaktır. 

Madde 12. — Aynı kanunun 19 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 
Madde 19. — Arazi Vergisi mükellefiyeti; 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükellefle

rin genel beyana davet edildikleri tarihi, 
b) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 1 - 7 nu-

marlı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil 
eden sebeplerin doğması halinde bu değişiklik
lerin vukubulduğu, aynı maddenin 8 numaralı 
fıkrasında yazılı halde ise mükelleflerin beya
na davet edildiği tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kaza

nan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vu
kubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren 
sona erer. 
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Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ta
sarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükellef
lerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi ve
ya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üze
rine, yasaklama tarihini izliyen taksitlerden 
itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alın
maz. 

Deprem, su basması, yangın gibi tabiî afet
ler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsaları
na ait vergiler, bu olayların vukua geldiği ta
rihleri takibeden bütçe yılından itibaren iki 
yıl süre ile alınmaz. 

Üzerine bina «yapılan arsanın Arazi Vergisi 
mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Aynı kanunun 20 nci maddesi
nin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir 
mükellefe ait arazi bir beyannamede, arsalar 
ise ayrı bir beyannamede birleştirilerek beyan 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Aynı kanunun 22 nci madde
si kaldırılmış ve yerine aşağıdaki madde konul
muştur : 

Muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanunda 
yer alması esası : 

Madde 22. — Bina ve Arazi vergileri ile il
gili muaflık ve istisna hükümleri bu kanuna ek
lenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak 
suretiyle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Sayın Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım; bu 22 nci maddenin yerinde evvelce 
şöyle bir hüküm vardı; «Madde 22. — Özel ka
nunlarla tanınmış Bina ve Arazi vergileriyle il
gili muaflık ve istisna hükümleri saklıdır.» 
Şimdiki madde bunları kaldırıyor; «Madde 22 
Bina ve Arazi vergileriyle ilgili muaflık ve is
tisna hükümleri, bu kanuna eklenmek veya bu 
kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenle
nir» diyor. 

Böylece, saklı tutulmuş olan muaflıklar ki 
biz bunların ne olduklarını -gerekçede bilmiyo
ruz ne olduğunu bilmediğimiz birtakım muaflık
lar ortadan kalkıyor. Bunların, komisyon tara
fından burada açıklanması lâzım. Biz de bile
lim ki, şunları, şunları, şunları kaldırıyoruz. As
lında, madde gerekçesiz gelmiştir. Bir tek, ge
rekçede ifade edilen; 244 sayılı Kanunla ulus
lararası anlaşmalarla ilgili muafiyet hükümle
rini 41 nci maddeye aldıklarını ifade ediyorlar. 
Onun dışında ne kaldırdıklarını biz bilmiyo
ruz. 

Onun için evvelâ komisyon lütfetsinler, han
gi kanunlardaki hanlgi hükümler kalkıyor, bile
lim ve biz de burada ona göre oy kullanalım. 
Aksi halde yanlışlık yapmamız ihtimali çok
tur. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarı ile 22 nci madde kaldırılmakta, yeni 

madde getirilmektedir. Yani madde, müktesep 
hakları ve vergideki istikrarı ortadan kaldır-
mmaktadır. Bu sebeple; 

1. Özel kanunlardaki Arazi ve Bina vergi
leriyle ilgili muaflık ve istisnaları mahfuz tu
tan kanundaki 22 nci maddenin aynen muha
fazasını, değişiklik teklifinin reddini istirham 
ederim. 

2. Şayet 22 nci madde değişecekse, o takdir
de şu fıkranın eklenmesini; «Gelir Vergisi Ka
nununun mükerrerler 122 nci maddesinin uygu
lamasına devam olunur» 

Arz ve teklif ederim . 
D. P. Grubu adına 

Erzurum 
Cevat Önder 

BAŞKAN — Sayın komisyon bu değişiklik 
önergesine katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, bir soru sormuştum. 

BAŞKAN! — Soru sormadınız efendim. Siz 
konuştunuz. Zorlayamam ki efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yani cevap 
vermiyorlar. 
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BAŞKAN — Ne yapayım beyefendi, zorla
yabilir miyim yani? Dinlediler. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Basit bir mad
de değilki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, çıktınız, 
konuştunuz, zabıtlara geçti, komisyon dinledi. 
Hükümet dinledi. Siz bir soru da sordunuz ko
nuşmanızda... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Zaten gerek
çesiz kanun getirilmesi usulsüzdür. 

BAŞKAN — Ama, cevap verecek misiniz, 
vermeyecek misimiz diye de bir soru sormak hak
kım olmadığını takdir edersiniz. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 16. — Aynı kanunun 23 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyanname verme süresi : 
Madde 23. — Emlâk Vergisi ile ilgili ola

rak; 
a) Bina, arsa ve araziler için 5 yılda bir de

fa olmak üzere verilecek beyannameler, Maliye 
Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet 
edildikleri tarihi takibeden bütçe yılının Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarında, 

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyanna
meler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona 
ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlan
mış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı 
bütçe yılı içerisinde, 

c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde (8 nu
maralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil 
eden sebeplerin doğması halinde beyannameler, 
değişikliğin vukubulduğu bütçe yılı içerisinde, 

d) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 8 numa
ralı fıkrasında yazılı vergi değerini tadile eden 
sebeplerin doğması halinde beyannameler, Ma
liye Bakanlığınca yapılacak davet tarihini taki
beden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayla
rında, 

Emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dai
resine verilir. 

(b), (c) ve (d) fıkraları gereğince beyanna
me verenler de Maliye Bakanlığınca yapılacak 
genel beyana davet tarihini takibeden bütçe 

yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeniden 
beyanda bulunmaya mecburdurlar. 

(a) fıkrasında yazılı beyanname verme sü
resini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. 

(b) ve (c) fıkralarında yazılı haller bütçe 
yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde 
beyanname, olayın vukubulduğu tarihten itiba
ren üç ay içinde verilir. 

Maliye Bakanlığı genel beyanların yapılaca
ğı süre içerisinde mükelleflerin beyanname ver
me tarihlerini tespit etmek hususunda vergi 
dairelerine yetki verebilir. 

BAŞKAN — Sayın Önder... Yok. Sayın Ay-
gün.. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu... Yok. Sayın 
Akova, buyurun efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

15 nci madde ile değiştirilen 23 ncü madde
nin (a) ve (b) fıkraları üzerinde yüksek huzur
larınızı işgal etmek için çıkmış bulunuyorum. 

(a) fıkrasında bina arsa ve araziler için 5 
yılda bir defa olmak üzere beyanname verilme
si öngörülmektedir. Beyanname verme durumu 
bilâıhara geleceği üzere, bilhassa köylü vatan
daşlarımız için ve diğerleri için bir yük teşkil 
edecektir. Bu maksatla vatandaşlarımızı muta-

* zarrır etmemek için, bu sürenin uzatılması mak-
sadıyle bendeniz bir önerge takdim etmiş bulun
maktayım, Sayın Başkanlığa. Bu sürenin 8 yı
la çıkarılmasını arzu ediyorum. Bu önergem ka
bul edildiği takdirde, bu münasebetle vatanda
şı 5 yılda değil, 8 yılda olmak üzere sıkıntıya 
götürmüş olacağız. 

(b) fıkrasında ise, yeni inşa edilen binalara 
ait beyannamelerle ilgilidir, inşaatın sona erdi
ği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen 
kullanılmaya başlanmış ise, her kısmın kullanıl
masına başlandığı bütçe yılı içerisinde beyanna
me verilecektir. Bunu, bu şekilde değil de de
faten olmak üzere, beyannamenin inşaatın bi
timinde verilmesi suretiyle kabul edilmesi fik
rindeyim. 

Benim ifadem bu kadardır. Yüce Meclise say
gılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurun efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlar ;m 15 nci madde ile 
değiştirilen 23 ncü maddenin 1 nci (a) fıkrası 
üzerinde görüşlerimi çok kısa arz etmek için 
söz aldım. 

Beyannamelerin 5 senede bir verilmesini ön
gören bu fıkranın yerinde olmadığı kanaatini 
taşıyorum. Çünkü, mülk ve emlâk, özel mülki
yetin temeli ve millî birliğimizin en önemli sem
bolüdür. Toprağı sevmek, mülk edinmek ve bi
nasında oturmak arzusunu desteklemek, Devle
tin çıkaracağı bu gibi kanunlarla mümkündür. 
Halbuki biz 5 yılda bir beyanname vermeye 
mecbur edersek, mükellefleri büyük bir forma
lite içine atmış, külfete itmiş ve yeni vergiler 
alınacağı endişesini mükelleflerin kafasında ya
ratmış oluruz. Esas gayesi de, 5 senede bir ve
rilmesinin maksadı da para değerinin düşmesi 
ve dolayısıyle nispî olarak artan emlâklardan 
Devletin yeniden vergi almasını öngörmekte
dir. Bu, asgarî 10 yılda bir olmalıdır. Çünkü, 
10 yılda bir beyanname alınırsa mükellef hiç 
değilse 10 yıl içinde istikrar bulacak fiyat po
litikasına kendi durumunu ayarlar, ekonomik 
yönden ya düzeltir, formaliteleri ve külfeti 
azaltılır. Vergiye alışır, vergiye ısınır ve daha 
doğrusu verginin ıstırabını unutur. Kaldı ki, 
yetkili arkadaşlarımızın bir kısmı bu Emlâk 
Vergisi meriyete girdikten sonra en az beyan
nameyi veren mükelleflerin rayiç bedel üzerin
den gösterdikleri değerin 2 sene sonra kontro-
la tabi tutulabileceğini söylemektedirler. Yani 
bugün mükellefler beyannameyi verecekler ve 
diyecekler ki, «benim gayri menkulüm, arazim, 
arsam veya meskenimin değeri bugünkü rayice 
g*öre şudur.» Ve bu beyan üzerinden vergi ta
hakkuku yapılacaktır. Ama 2 sene sonra ve.rgi 
dairesi bunları kontrol edecek ve vargi dairesi 
yetkilileri, «bu değer sizin gösterdiğiniz değer 
üzerinden değildir» diyecektir. 2 sene geçmiş
tir, gayri menkulün değerinde artma yok, esa
sında fiyatların artışı dolayısıyle, para değeri
nin düşmesi sebebiyle nispî bir yükselme var
dır. 2 sene sonra mükellef için 2 sene önce ver
diği değerle 2 sene sonraki vergi dairesinin 
takdir ettiği değer arasında fark olacaktır. Bu 
bakımdan mükellef yeniden vergi vermek mec

buriyetinde kalacaktır. Bir taraftan vergisini 
verecek, 2 sene sonra. Diğer taraftan da, bu 
yetkililer ve eksperler tarafından takdir edi
len değere itiraz edilecek. Bu itiraz süresi en 
az 1 - 2 sene devam edecek ve 5 sene dolacak. 
Daha vatandaş ilk verdiği beyanname, yani 5 yıl 
önce verdiği beyannamesinde gösterilen değerin 
hedeli olan vergiyi tasfiye etmeden, 2 nci bir 
5 yıllık beyanname ile karşı karşıya kalacak 
ve 5 sene sonraki fiyatların ve ekonominin kon
jonktür değeri üzerinden tekrar yeniden rayiç 
bedele göre 2 nci bir değer bildirmek mecbu
riyetinde kalacaktır. Arkadaşlar bu işi çok da
ha fazla karıştıracak ve vatandaşı formaliteye, 
külfete boğacak ve vergi dairelerine ve maliye
ye karşı soğukluğu daha çok artıracaktır. Bu 
bakımdan en büyük mülkiyet olarak kabul et-

- tiğimiz ve adaletin temelinde yatan bu arsala
rın ve malik, oldukları apartman dairesi ise 
meskenlerin asgarî 10 sene sonra 2 nci bir be
yannameye tabi tutulması lâzımdır. 

Bunlar niçin yapılır? Bunlar, daha ziyade 
vergi adaletini sağlamak için, dengesizliği orta
dan kaldırmak için yapılır. Halbuki bu beyan
nameyi 5 senede bir kabul ederseniz, esas den
gesizliği, adaletsizliği bizzat Maliye Bakanlığı 
ve bu kanun getirecektir. O bakımdan 10 yılda 
bir beyanname verilmesi hususunda önerimiz 
vardır. İltifat edilmesini,, gerçeklerin o yönde 
ele alınmasını bilhassa dikkatlerinize arz ede
rim. 

iSaygılar sunarım. 

iSALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, demin vaz geç
miştiniz. 

İSALİH AYGÜN (Amasya) — Şimdi yeni
den istiyorum. 

BAŞKAN — Yeniden istiyorsunuz, sıranız 
yeniden teessüs edecek, efendim. 

Sayın Tural, buyurunuz efendim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve saygı değer milletvekilleri; Emlâk Vergisi 
Kanununun 15 nci maddesiyle değiştirilen 23 ncü 
maddesi üzerinde görüşlerimi kısaca arz etmek 
isterim. 

Bu madde ile bina, arsa ve araziler için 5 yıl
da bir defa olmak üzere verilecek beyannamele
rin 10 yılda bir defa olmak üzere verilmesinin 
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yerinde olacağını düşünerek bu yönde, arkada
şımız işgüzar ile birlikte bir değişiklik önerge
si vermiş bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, beyannameler ne
den 5 yılda bir defa olmak üzere veriliyor? Ev
velâ bu beyannamelerin tetkiki meselesi vardır. 
Bu tetkikler 5 yılda bitebilecek midir? Bunla
ra birtakım itirazlar olacaktır. Bu itirazlar ne
ticesinde yeniden beyannameler tetkike tabi tu
tulacak ve tetkiki için uzun bir zaman geçmiş 
olacaktır. Sonra, bu beyannameleri vermeye va
tandaşlar neden mecbur edilmektedirler? Hiç 
şüphesiz ki, her yıl para değeri düşmektedir ve 
düşecektir. Paramın iştira gücü satmalına gücü 
azalacaktır. Bununla ilgili olarak gayri menkul 
değeri de nispî olarak artacaktır, işte para de
ğerinin düşmesi, daha doğrusu Devletin para 
ve fiyat politikasındaki istikrarsız tutum ve dav
ranışları nedeniyle gayri menkullerin değerinde 
meydana gelen yeni değer artışlarından vergi 
almak için beyannameye tabi tutulmasını ye
rinde görmüyoruz. 

Zira gayri menkulün değeri para değerinin 
sabit tutulmaması nedeniyle artmaktadır. Son 
yılların para kurları tetkik edilirse, para değe
rinin ne kadar düştüğü açıkça görülecektir. Yok
sa Devlet, gayri menkullerin değer artışı için 
bir katkıda bulunmamıştır. O halde kendiliğin
den nispî değer artışından yeniden vergi almak 
maksadiyle beyannameler alınmamalıdır. 

Beyannamelere 5 senede bir değil, 20 - 30 
senede bir defa olmak üzere ve tamamen vergi 
adaletini getirmek, doğacak dengesizliği gider
mek için-başvurulmalıdır. Mesken ve arazi gibi 
tamamen Türk Milletinin temel mülkiyet anla
yışı içinde yer alan hassas konuları sık sık ver
gilendirmek yoluna gitmek, daima hatalı, daima 
doğru olmayan bir yoldur. Vergileri, bu alan
da asgarî halde tutmalıyız, tutmaya da mecbu
ruz. 

Devlet, vergi almak için başka yollardan ge
lir kaynağı bulmalıdır. Vatandaş ve vergi mü
kellefleri böyle beyannamelerden dolayı sıkıl
makta, müşkülâta maruz kalmakta ve vergi yü
kü ile kâfi derecede ezilmekten dolayı da bun
ları yadırgamaktadır. Vergi beyannamelerini 
yerinde ve zamanında vermesini bilemediği için 
vatandaş bugün bile türlü yollardan çeşitli ver
gi cezalarına çarptırılmaktadır. Radyo ve tele
vizyon kanalıyle gerekli bilgilerin verilmesine 

şiddetle ihtiyaç vardır. Çeşitli öğretme ve de
ğerlendirmeyi doğru yaptırmaya, hatasız bir 
malî politikaya sahibolmak sebebiyle, mecburuz. 

Büyük mikyasta okur - yazarı olmayan mem
leketimizde vergi beyannamelerini 5 senede bir 
almak çeşitli mahzurlar ortaya çıkartacaktır. 
Herşeyden evvel kırtasiyeciliği ve masrafı artı
racaktır. Vatandaşları vergi vermeye teşvik edi
ci olmayacak, aksine Devletten ve vergi daire
lerinden soğutacak, uzak tutacaktır. Vergi be
yannamelerinin tetkiki de ayrı ve geniş bir prob
lem olacaktır. Beyannemelerin 10 yılda bir de
fa verilmesinde faydalar vardır. Hem ekono
mik durum tebellür eder, mükellefler toparlanır, 
vergi beyannamesinden dolayı duyduğu psikolo
jik menfi, etkilerin izi silinir, hem de kırtasiye
cilik ve masraf azalır, vakitten tasarruf edilir. 

5 senede bir gayri menkul sahiplerini beyan
name vermeye mecbur etmek, onlardan her 5 
yılda bir varlık vergisi almak demek olacak
tır. Vergide adalet isteniyorsa, Emlâk vergileri 
20 - 30 senede bir ele alınmalıdır. 

Biz bunun asgarî ölçüsü olarak 10 seneyi öne
riyor. Bu sebeplerle önergemize iltifat etmeniz 
temennisiyle hepinizi selâmlıyoruz. 

BASRA'N — Açık oyunu kullanmamış saym 
üye var mı efendim?... Yok. Açık oylama işlem
leri bitmiştir. Oy kutularını kaldırınız. 

Saym Başer?... Yok. 
Sayın Aygün, buyurunuz efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bu madde hakkında bazı 
hususların açıklanmasında fayda var inancı 
içinde söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlarımız gayet iyi bilirler ki, bu ka
nunun getirmiş olduğu yenilik, tahriri usulünü 
bırakmış beyan usulünü getirmiştir. Beyan usu
lüyle beraber bina ve arazi sahibi beyaniyle 
bağlıdır. 

Arkadaşlarım gayet güzel ifade ettiler. Hem 
fiyat hareketlerinden bahsederler, hem de beş 
yıllık müddetin az olduğunu ifade ederler. Bu
gün dünya yüzünde de fiyat hareketleri vardır, 
hiçbir memleket fiyat hareketlerini frenlemiş de
ğildir. Fiyat hareketleri en az hareket göste
ren memleketlerde bile % 3, % 4, % 5'i bul
maktadır. Türkiye gibi geri kalmış ülkelerde 
fiyat harketleri her yıl süratle değişmektedir. 
Bu durum karşısında komisyon meseleyi kendi 
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görüşüne g'öre tezekkür etmiş ve beş senelik be
yanı uygun bulmuştur. Arkadaşlarımın yanıl
dığı bir nokta var, yanıldıkları bir nokta. Beyan
name tarihindeki bina ve arazi fiyatlarıyle tet
kiki yapan komisyon bağlı. Şayet, iki sene son
ra yetkili merciler bu beyannameyi tetkik ede
ceklerse; iki yıl önceki o arazinin fiyatı ne ise 
ona g'öre mütalaada bulunacaklar, ona göre 
tespit yapacaklardır. Nitekim, hukukta, istim
lâk bedellerinin tespitinde de aynı hüküm cari
dir. Bu bakımdan fiyat hareketlerinin, beyanda 
bulunma tarihine g'öre inceleneceği, fiyatın ona 
göre inceleneceği sabit olduğuna göre beş sene
lik zamanın kâfi olduğu aşikâr. Ellbetteki fiyat 
hareketleriyle beraber arazinin ve binanın fi
yatı artacağına göre mükellef de vergiyi bu fi
yat hareketlerine göre ödemek zorunda. Bu ba
kımdan beş yıllık müddetin uygun bulunduğu 
inancı içinde ve beyanname tarihindeki beyanın 
tetkikatta esas olacağı düşüncesinden hareket 
edilmesi lâzımgelmdiği inancı içinde bunları be
lirtmek üzere söz aldım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bazı arkadaşlarımız 
beş yıllık beyan müddetinin on yıla çıkarılma
sını önerdiler. 

Dikkat buyurulursa Hükümet tasarısında da 
emlâikta beş yıl, arazide on yıllık beyan süresi 
tanınmış idi. Komisyon, yaptığı müzakere so
nucunda gerek emlâkta, gerek arazide olsun beş 
yıllık beyan süresini kabul etti. Gerekçesi de 
şudur: 

Bu beyan meselesi o kadar önemlidir ki, Ana
yasamızın 38 nci maddesine göre yapılacak bi
lûmum istimlâklerde vatandaşa istimlâk bedeli 
olarak ödenebilecek en son rakam, vatandaşın 
ifade ettiği vergi değeri, yani vatandaşın beyan 
ettiği vergi değeri olacaktır. Şayet bu beş yıllık 
müddeti on yıl olarak gösterirseniz, vatandaş 
dokuz yıl sonra, dokuz yıl önceki fiyat üzerin
den, rayiç bedel üzerinde malının istimlak edil
mesi gibi bir durumla karşı karşıya kalacaktır; 
bu biı*. 

ikincisi; bu beyan, gayri menkul değer artı
şı vergisiyle de ilgilidir. Şayet siz uzunca bir 

müddet vatandaşı beyana tabi tutar, daha önce 
malının değerini beyan ettirmez iseniz, on yıl 
evvelki beyan ettiği fiyat ile vatandaşın yaptı
ğı satış arasındaki farkı vergi olarak alırsınız 
ve bu da çok ağır olur. 

Bu iki sakıncalı durumu karşılasın diye her 
beş yılda bir vatandaşa mülkünün değerini be
yan etme hakkı verilmiştir. Burada vatandaşın 
hakkı zayi edilmek istenmemiş, bilâkis vatanda
şın hakkı teminat altına alınmak istenmiştir. 

Bu vesile ile önerilerin kabul edilmemesini 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmüştü

nüz Sayın işgüzar, tekrar mı istiyorsunuz? 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Kısaca bir hu

susu arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli, Baş

kan, değerli arkadaşlarım; on yıllık sürenin ye
rinde olduğu hususundaki maruzatımız üzerine 
değerli arkadaşımız burada açıklamada bulun
dular. 

Yalnız, şunu hemen ifade edelim ki, mesken 
sahibi meskenini, hayatını ve istikbalini, geçimi
ni araziye bağlamış olan arazi sahibi, bunları 
satmak arzusunda ve niyetinde değildir. Bu ba
kımdan; herkes sahiplerini ve arazi sahiplerini 
korumak istiyor isek, bunun için on senelik sü
reyi, on senelik beyanname verme süresini ka
bul etmek zorundayız. Ama, on yıllık süreyi ka
bul ettiğimiz, zaman yedinci veya sekizinci se
nede malını, emlâkini satmak isteyen fazla vergi 
verecekse versin. Değer artışı olacaktır, ilk be
yanla son beyan arasındaki farkı Devlete % 60 
mı, % 70 mi versin. Diğer taraftan, istimlâk 
edilmiş olsa bile, Anayasamıza g'öre tezyidi bedel 
davası açma hakkına mükellef her daim sahip
tir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Açamaz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Açar. 
Bunun dışında, sayın arkadaşımız Saliy Bey; 

«Fiyat hareketleri her yıl süratle artıyorsa el-
betteki diğerinin de değeri artacaktır, bu değer 
artışından vergi alınacaktır.» demektedir. Para 
değerini, fiyat politikasını elinde tutmayan dev
letleri mukayese etmek mecburiyetindeyiz. Dai-
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ma söylüyoruz; 60 kuruşluk mark, bugün 450 
kuruşa çıkmış ise, fiyat artmışsa ve nispî ola
rak gayri menkullerin değeri yükselmişse bu
nun kabahati mükelleflerin mi olması icabeder, 
onlara mı yüklenmesi icabeder? Niçin başka 
memleketlerin para kurlarında santim oynamı
yor da, bizde her gün akşam yatıyoruz sabahle
yin kalktığımızda fiyatlar değişiyor? Eeti kilo
su 8 lira, 18 28, 40 lira, yarın 100 lira olacak. 
O halde, bumese leyi elimde tutacak olankimdir? 
Devletin fiyat ve para politikasını elinde tut
mak mecburiyetinde olan Maliye Bakanlığı ve 
küllolarak Hükümettir. Vatandaşların en büyük 
geçim kaynağını teşkil eden araziler için beyan
name verme süresi on yıl olarak kabul edilmiş 
iken, sonradan beş yıla çevrilmiş olması keyfi
yeti de yertinde bir hareket değildir. 

Satışlar istisnaidir. Zaten zor durumda ka
lan vatandaşlar satmaktadır yahut da arsaların

da spekülasyon yapmak isteyen büyük şehirlerde
ki milyonerler bunu yapmaktadır. O halde, ilk 
senesiyle on seneyi kabul ettiğimiz zaman ye
dinci, sekizinci senede aradaki farkı onlar öde
sinler. Bu bakımdan on yıllık beyanname süre
sinin kabulünde fayda vardır arkadaşlarım. 

Bu noktayı aydınlatmak için söz alarak za
manınızı aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz is
teyen sayın üye yok. Değişiklik önergeleri var
dır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlâk Vergisi Kanunun bazı maddelerinin 

kaldırılması değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümlerin eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının 15 nci maddesiyle değiştirilen 23 ncü mad
desinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Anfkara 'Sinop 
Suna .TuraH Hilmi işgüzar 

«Madde 23. — Fıkra a) Bina, arsa ve ara
ziler için on yılda bir defa olmak üzere verile
cek beyannameler Maliye Bakanlığınca mükel
leflerin genel beyana davet edildikleri tarihi 
takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarinda...» 

Sayın Başkanlığa 
EmlâJk Vergisi kanun tasarısının 15 nci 

maddesiyle değiştirilen 23 ncü maddenin, Hükü

met tasarısının kabulünü arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 15 nci mad

desiyle tadil edilen 23 ncü maddenin (a) fık
rasındaki «bina, arsa ve araziler için beş yıl» 
yerine «sekiz yıl» olarak tadilini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Nevşehir 

Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 15 nci 

maddesiyle değiştirilen 23 ncü maddesindeki 
«'beş yıllık sürenin», «sekiz yıl» olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Enver Akova 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 15 nci mad

desiyle değiştirilen 23 ncü maddedeki «Mart, 
Niîjan ve Mayıs aylarında» yerine «Mart, Tenı-
mu2, Eylül aylarında» şeklinde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başar 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 23 ncü madde

sinin (b) fıkrasında aşağıdaki şekilde değişik
liğin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

«Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, 
inşaatın sona ermesinden sonra bütçe yılı için
de bir defaya mahsus olarak...» 

Sivas 
Enver Akova 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar sırasiyle te
ker teker okutup işlemlerini yapacağım. 

(Ankara Milletvekili Suma Tural ile Sinop 
Milletvekili Hilmi işgüzar'ın müşterek önerge
leri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
îtAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Tural ve işgü-
zar'a ait değişiklik önergesine komisyon katıl
mamıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Başer tarafından verilen ve kosimyo-

nun katılmamış bulunduğu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in müş
terek önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir teklif daha 
vatfdı efendim, onu da okutuyorum birlikte oya 
sunacağım. 

(Sivas Milletvekili Enver Akova'nm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bu iki önerge
ye katılıyor musunuz? 

GEÇiüi KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Müderrisoğlu, Başer ve Sayın Akova 

taraflarından verilen ve komisyonun iltifat et
memiş bulunduğu önergeleri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
foul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
GEÇİDİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyonun katılmadığı Sayın Başer'e ait 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Enver Akova'nın önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın komisyon?,., 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Akova tarafından veril
miş olan önergeye komisyon katılmamıştır. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Bu suretle, 15 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 16. — Aynı kanunun 24 ncü madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Beyannamelerin şekli ve muhtevası : 
Madde 24. — Vergi dairesine verilecek Em

lâk Vergi beyannamelerinin şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur. 

Beyannamede mükellefin adı, soyadı (Tüzel 
kişilerde unvanı), adresi mükellefiyete giriş se
bebi ve yılı ile birlikte asgarî aşağıdaki bilgiler 
gösterilir: 

a) Bina Vergisi beyannamesinde; binanın 
yeri, inşaatın nev'i, inşa tarihi, arsanın büyük
lüğü (metrekare), kullanış tarzı, getirebileceği 
yıllık gayri safi kirası ve rayiç bedeli (vergi 
değeri), (bir çatı altında bulunup da kullanış 
tarzı veya kapıları ayrı olan konut veya işyeri 
birimlerinin vergi değerleri ayrı ayrı gösteri
lir.) 

b) Araziye ait beyannamede; arazinin yeri, 
cinsi, byüklüğü (dönüm, metrekare), yapılan 
tarımın nev'i, getirebileceği yıllık gayri safi 
hâsılat tutarı ve rayiç bedeli (vergi değeri), 

c) Arsalara ait beyannamede; arsanın yeri, 
büyüklüğü (metrekare) ve rayiç bedeli (vergi) 
değeri.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum:. 
Madde 17. — Aynı kanunun 25 nci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Köylerde yapılacak beyan: 
Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve ara

zinin vergilendirilmesine ilişkin beyanlar sözlü 
veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. 
Sözlü veya yazüı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit oluna
cak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine 
geçirildikten sonra özel yeri mükellefe imza et-
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tirilir. Beyan esnasında köyde bulunmayanların 
köy muhtarına gönderecekleri yazılı ve imzalı 
beyanların bu defterlere eklenmesi ile yetinilir. 

il ve ilçe belediye sınırları içinde bulunan 
bina veya arazisi dolayısiyle beyanname vermek 
mecburiyetinde olanlar yu'kardaki fıkra hük
münden faydalanamazlar. Ancak, beyannameye 
dalhil bina ve araziden köy sınırları içinde bulu
nanlar hakkında ayrıca ilgili muhtarlıklara da 
yazılı bilgi verilir. 

il ve ilçe merkezi olmayan beldelerde, köy 
muhtarlıklarına ait yetkiler, belediye başkanla
rınca kullanılır. Bu beldeler ile köylerdeki ver
gi mükellefleri dilerlerse bina ve arazi kıymet 
beyanı defterine kaydettirmek istemedikleri bi
na ve arazisini, beyan süresi içerisinde doğru
dan doğruya ilgili vergi dairesine yazılı olarak 
beyan edebilirler. 

Birinci ek sürenin bitiminden başlayarak 
15 gün içinde sözü geçen defter, varsa müspet 
evrakla birlikte mulhtarlar veya belediye baş
kanları tarafından imza karşılığında ilgili ver
gi dairesine teslim olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Bir değişiklik önergesi var, okutuyorum efen
dimi: 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 17 nci mad

desiyle değiştirilen 25 nci maddeye aşağıdaki 
fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Nevşehir 

Balha Müderrisbğlu Hüsamettin Başer 
Madde 25. — Vergi mükellefleri vergiye 

tabi arsa, arazi ve binalara ait beyannameleri
ni bulunduğu veDgi daireisi vasıtasiyle göndere
bilirler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesi

ne katılmamıştır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. .. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir 

18 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 18. — Aynı kanunun 26 nci madde

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Muhtar ve ihtiyar kurulu, mükelleflerin be
yanlarını ilgili defterlerde tespit ettikten son
ra kendileri de bu beyanların doğruluğunu (kira 
bedelleri ve vergi değerleri hariç) tasdik eder
ler ve ayrıca bina ve arazi kıymet beyanı defte
rine kaydettirilmeyen bina ve araziyi, mükel
leflerin. ismi ve biliniyorsa adresi ile birlikte 
vergi dairesine bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Katbul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum: 
Ma dde 19. — Aynı kanunun 27 nci maddesi

nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Emlâk Vergisi beyannamelerinin süresi için
de verilmemesi halinde, bu sürenin sonunda 
başlayarak iki ay beklenir Beyanname bu süre 
içinde verilirse, vergi ziyaı olmamış sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

20 nci maddeyi, okutuyorum: 

Madde 20. — Aynı kanunun 30 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ödeme süresi : 
Madde 30 . — Emlâk Vergisi birinci taksidi 

Mart, Nisan ve Mayıs aylıklarında, ikinci 
taksidi Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. 

Köylerde ilgili muhtarlıklara beyan edile
rek bina ve arazi kıymet beyanı defterine ge-
ıçirilen bina ve arazinin vergisi Kasım ayı için
de ödenir. 

Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bökelerin 
özelliklerine göre değiştirebilir. 

Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan 
mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve 
arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sü
rece 1/10 oranından tahsil olunur.. 9 ve 19 nıcu 
madde hükümleri saklıdır. 

Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırlı-
ma tarihini takibeden bütçe yılından itibaren 
emlâkin vergisi, tüm vergi değeri üzerinden öde
nir. 

Kısıtlamanın devam ettiği sürede tecil edi
len verginin 9/10'u bina, arsa veya arazinin 
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satılması, istimlâki veya hibe yoliyle âhara de
vir ve temliki halinde, tahsilat zamanaşımına 
uğramamış olanları muaccel hale gelir. 

'Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıtla
maların neler olduğu, tevsiki ve kısıtlama ko
yan kamu organlarının görevleri ve sorumluluk
ları Maliye Bakanlığınca Millî Eğitim, İmar ve 
İskân ve içişleri bakanlıklarının mütalâaları 
alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle tanzim 
olunur. 

içinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile 
önceki bütçe yıllarına ait Bina ve Arazi ver
gileri ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilâfı ise ya
pılan tarihiyat miktarı kadar nakit veya Ha
zine tahvili (Tasarruf bonosu hariç) veya ban
ka teminat mektubu emanetten yatırılmadıkça 
bina ve arazinin (Bina apartman ise dairelerin) 
başkanlarına devir ve ferağı yapılamaz ve üze
rinde ayrı bir hak tesis ve ref 'edilemez. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — iSaym Başkan, 
bazı harf ve virgül hataları var, onları düzel
tebilir miyiz? 

BAŞKAN — O safhaya gelelim de efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye .. 

Yok. 
Buyurun sayın Komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Metnin baş
langıcında, «Emlâk Vergisi birinci taksidi 
Mart, Nisan ve Mayıs aylıklarında,...» diyor, 
«aylarında» olacak. 

Bir de, «Kanunlar veya diğer kamu düzeni 
koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, 
arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın dsvam 
ettiği sürece 1/10 oranından...» diyor «oranın
da» olacak. 

«Kısıtlamanın devam ettiği.,.» nden sonra 
arada virgül var, o virgül olmayacak. 
En son paragrafta, «(Bina apartman ise dai

relerin) başkalarına devir ve ferağı yapıla
maz ve üzerinde ayrı bir hak...» denmiş, o 
«ayrı bir hak», «aynî bir hak» olacak. 

Bu kadar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde metnindeki Komisyon 

Başkanının belirttiği matbaa hataları bu şe
kilde tashih edilmiştir. 

Maddeyi tashih edilmiş bu şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 21. — Aynı kanunun 31 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Vergi dairesince yapılacak işlem : 
Madde 31. — Vergi Dairesi, gerektiği tak

dirde, Maliye Bakanlığınca tespit olunacak 
esaslara istinaden ve aynı Bakanlıkça yetkili 
kılınacak memurlar marifetiyle, mükelleflerin 
beyan ettikleri matrahlar yerine geçecek vergi 
değerlerini yeniden takdir eder. 

Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köy
lerin tabiî, iktisadî ve bölgesel şartlarına göre 
nazara alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, 
kira veya yıllık istihsal değeri gibi normlar 
ile uyulacak usul ve esaslar, mükelleflerden 
ve üçüncü şahıslardan istenecek bilgiler tü
zükte belirtilir. 

Mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas 
olmak üzere beyan edilen miktar, ile takdir 
edilen rayiç bedel arasında fark bulunduğu 
takdirde; hesaplanan fazla vergi terkin ve mü
kellefe reddolunur veya noksan vergi, kusur 
cezalı olarak ikmalen tarholunur. Ancak far
kın beyan edilen bedelin yüzde ellisine teka
bül eden kısmı için ceza uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Ülker. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Komisyon
dan bir sualim var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayhay efendim, konuşmadan 
sonra. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

Üzülerek konuşuyorum. Çünkü, bir kanun 
getiriyoruz, bu kanunun, yürürlüğe konmadan, 
20 maddesini değiştiriyoruz, Bu değiştirdiği
miz maddelerde de birçok noktada vuzuha var
mıyoruz. Biz Meclis olarak varmıyoruz, elbet-
leki, tatbikatçılar da aynı şekilde vuzuha 
varmayacakla*, yanlış esaslar üzerine tek
rar düzelecek bir kanun çıkartmaktayız... 

Şimdi, evvelâ biz bir esas kabul etmişiz; 
tasarının 29 ncu maddesinde bina ve arazide 
rayiç bedel esasını kabul etmişiz. 

Ondan sonra, tüzük yapılması gerekmiş, 
31 nci maddeye göre. Konu Danıştaya gitmiş. 
Ora da bir taraftan rayiç bedeli, yani alım-
satımı kabul etmiş, bir taraftan maliyet be
delini kabul etmiş, bir taraftan da ortalama 
gelir esasını getirmiş. 
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Şimdi, bu esasa bakmışız; bir tarafta ra
yiç bedel diyoruz... öyleyse bu maddede de
ğişiklik yapmak lâzımgelir. Danış taya gönder
diğimiz tüzükte de böyledir. Tüzüğün kanun
suz olduğu iddiası ile karşılaşabiliriz, demi
şiz. Bu sefer geliyoruz, 31 nci maddeye tüzük
teki esasları koyuyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kanun tek
niği bakımından büyük sakıncalar doğurur. 
Düşününüz bir tatbikatçıyı, prensip maddesi 
neresidir diyecek bunun? 29 ncu madde... Zaten 
bütün konuşmalar, Meclisin konuşmaları rayiç 
bedel esası, öyleyse, rayiç bedel olacak... E! 
Peki, 31 nci maddedeki nedir? Rayiç bedele ba
kacağız. Rayiç bedel bulunmazsa maliyet bede
line bakacağız. Maliyet bedeli bulunmazsa or
talama gelir bedeline bakacağız. 

Bunun tatbikatta olacağı şekil, idare tama
men kolayına geldiği yoldan gidecektir. Yani, 
aslında 29 ncu maddede bir esas getirdiğimiz 
halde, 3 esas varmış gibi tatbik edilecektir ve 
vatandaşın da bunun altından çıkmasına imkân 
yoktur. îhtilâflar çıkacaktır. Vatandaş istida 
yazmaya muktedir değildir, yani bunların iti
razını yapmaya muktedir değildir. Biz tatbi
kattan biliyoruz. Ne kadar hakkını kaybeder. 
Hatta biz bile kaybederiz. İhtisasımız olmadığı 
alanda biz dahi haklarımızı kaybederiz. Bir keş
mekeşin içine girilecektir. 

Vuzuhlu olalım... Bir şey demiyorum, olabi
lir, bazı memleketler kira esasını kabul etmiş
lerdir; Fransa'da olduğu gibi, İngiltere'de ol
duğu gibi. Bazı memleketler rayiç bedel esası
nı kabul etmişlerdir. Eğer, şu geçen yollardan 
sonra, yani evvelâ kanunu böyle çıkarıp, mad
desini böyle yazıp, sonra tüzük, tüzükten sonra 
o tüzüğe uygun kanun yollarını bırakalım, vu
zuhlu olarak, biz burada değil, 29 ncu madde
de rayiç bedel esasını kabul ettik, fakat ondan 
sonra da şunu şunu yaptık diyelim, eğer diye-
ceksek. Ama 29 ncu maddede rayiç bedel diye
lim, burada da o olmadığı takdirde bu, bu ol
madığı takdirde öbürkü dediğimiz zaman, biz 
bütün dünyadaki usulleri buraya toplamış ve 
bol vergi alacağız zannı ile vatandaşı bir kar
gaşalığın içine sokmuş oluruz. 

Göreceğiz; nasıl iki sene evvel konuştukla
rımızı bugün burada görüyorsak, bu kanun 

usulsüz yapılmıştır, iyi tetkik edilmeden yapıl
mıştır dedikde bugün bu noktaya geldikse, bir 
süre sonra, bir sene sonra da göreceksiniz, sağ 
olanlar görecekler, bu madde üzerinde de bü
yük ihtilâflar çıkacaktır. Bir maddede rayiç 
bedel esasını getireceğiz, öbür maddede başka 
esaslardan bahsedeceğiz. Hiç olmazsa vatandaş 
ve idare kargaşalığın içine düşecektir. 

Onun için, bendeniz derim ki, eski metni 
muhafaza edelim, 29 ncu madde yerinde dur
dukça, Yok. diyorsa ki Hükümet, ben rayiç be
deli bu şekilde anlıyorum, 29 ncu maddeyi de
ğiştirmek suretiyle bunu yapalım. Bilinsin ki, 
rayiç bedel değildir, bu başka birşeydir, ama 
hem rayiç bedel diyeceğiz, hem de istediğimiz 
bütün metotları, dünyada mevcut ne kadar me
tot varsa bir Emlâk Vergisinde tatbik edilecek, 
hepsini bunun içine koyacağız, bu olacak şey 
değildir. 

Buna cevap olarak diyecekler ki, bulunmaz
sa rayiç bedel ne olur?.. E! Niye koyduk? 29 
ncu maddeye prensibi koyarken, rayiç bedel 
bulunmadığı taktirde ne olacağını da koyaydık, 
yahut kira diyeydik. Rayiç bedel madem ki, bu
lunmaz birşey, bulunmaması ihtimali var, kira 
bedelini deseydik, hangi sistemi tatbik edecek
sek onu tatbik edeydik. "Ama bu şekilde getiri
len maddenin reddedilmesi lâzımgelir. Redde
dilince de normal madde kabul edilir ve 29 ncu 
maddedeki prensibe uygun olarak hareket edil
miş olur kanısındayım. 

kaygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
de üzerinde söz alan başka arkadaşlarımız da 
vardır. Çalışma süremiz dolmuş bulunuyor. 

Bu birleşim yapılan açık oylamaların sonuç
larını arz ediyorum 

Dernekler kanun tasarısının açık oylaması
na katılan 236; kabul 206, ret 24, çekinser 6. 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
kanun tasarısının acık oylamasına katılan 243; 
kabul 241, çekinser 2. 

Eşjralarm geçici kabulü için A. T. A. karne
leri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın açık oylamasına 243 sayın üye katılmış ka
bul 241, çekinser 2. 
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Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konu
sundaki kararlann tanınması ve tenfizine iliş
kin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısına verilen oyla
rın sonucu : 

Oy sayısı 243; kabul 241, çekinser 2. 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu : 

Oy sayısı 238; kabul 236, çekinser 2. 

** 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyeleri 
Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 258 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının açık oyla
ması sonucu : 

Oy sayısı 237; kabul 233, çekimser 4. 

BAŞKAN — Oylama sonuçları aynntılarıy-
le belirtilmiş olan işbu tasarılar Meclisimizce 
kabul edilmiştir efendim. 

22 Haziran 1972 Perşembe ıgünü saat 15,00te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,03 
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Dernekler Kanunu Ta «arısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü oğkı 
M. Selâihattin Kılıç 
Ali Cavİtt Or&l 
Emir H. Poatacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Kıza Çerce! 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasımı Küf re.vi ' 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kazım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğiu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Aydın Yalçın 
Sera Cet tin Yıl d ı rı m 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Üy« sayısı : 450 
Oy verenler : 236 

Kabul edenler * 206 
RÜddsde nler : 24 

ÇeÖdnserler : 6 
Oya katılraıyanlar : 204 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Nah it Menteşe 
Fikret, Tıırhaıiıgil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Arttın ub aş 
İbrahim Aytaç 
Ciühat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eıtlbım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dı kcıoğlu 
Osun an Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Alım el 'Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğ'lu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Bari as Küntay 
İbrahim ö'ktem 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türk el 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Daıral 
Ali Usln 

DİYARBAKIR 
Hasan Değea* 
Behzat EgiM 
Necmettin Göneaıg 
Sabahattin Saycı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhana Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağaşı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım. 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
'Turhan (Bilgin 
Nsei Gaciroğlıa 
Cevat Önder 
Fe tnllah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 
"Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım. 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Ferruh Bozfbıeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngöı 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silıivrili 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

608 



M. .Meclisi B : 110 21 . 6 . 1972 0 : 1 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arııtç 
Burhanıettan Asutay 
M. Hulusi.Çakır 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naikd Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Orhan Deniz 
SaJbri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşangil 
M. Şervket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü 
Ahmet Kara aslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu ' 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Baser 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavuraaacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağ&en 
Ata Topaloğlu 

RÎZB 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı < 
Hüseyin Özalp 
Bahattin UzunoğJu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Terfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Refit önder 

TRABZON 
Alımet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
N-eameittİn Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapı«rz 
Turgut Nfzamoğiu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Gttner 
öahit Karakaş 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni N&dimoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlıı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

\ Turhan özgüner 

I İSTANBUL 
I Mehmet Ali Aybar 
| Bahir Ersoy 
! Lebit Yurdoğlu 

; İZMİR 
| Coşkun Karagözoğlu 

\ KASTAMONU 

j Mehmet Seydilbeyoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

ORDU 
Ferda Güley 

SÎNOP 
Hdılmi işgüzar 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

UgAK 
Âdil Turaa 
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ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 

AYDIN 
M, Kemal Yılmaz 

[Çekinserler] 
ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalm 

[Oya katılmayanlar] 

İSTANBUL 
Orhan Cemal Fcrsoy 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınaı* 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haımdi Hamanıeıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
AMülkerira. Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Osman Bölükba§ı 
Ibrahkn Oüceoğlu 
A. Sakıp Hiç/erimez 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıl d mm 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abitl'in inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir (B) 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettitı Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
Arslan Topçu/başı 

DENİZLİ 
Sami Arslaa 
Hasan Korkmazean 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdül lât if E nsari oğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasinı öinisli 
Rıfkı Danışman (B) 
Selçuk Erverdd 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
AH İhsan Göğüs 
î. Hüseyin Itıcioğl.u 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkınen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
M, Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavı t Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
ismail Arar (B) 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
ibrahim. Elim alı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 

Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
ismail Halfekı Tetkinel 
Naimo ikbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Baikşık 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Kemal önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Vehis K'oçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasam Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kulbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
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1 Eteni Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmeit Fuat Azmioğlu 
Mehmet Eraoy 
Kemail Eacar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veyşi Kadıoğlu 
M. Zekeriyıa Künşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodaman oğlu 
(B.) 
Haydar Özalp (B) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 

Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Eyliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 
( t Â.) 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdıiıl Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan. 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orham Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

TOKATT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali GökKi 
Bahrıi Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasjzoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
tsımanl Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk ( 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
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Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 243 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : 0 
Çefeinserler : 2 

Oya katılnıayanlar : 198 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavi* Oral 
Emir H. Postacı 
Kemıal Satır 
Tıı^put Topaloflu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ze&ri Adıytanıui 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kafilin Küf nevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salüh Aygfün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emrin Palksüt 
Suna Tııral 

Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz . 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğiu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BÎNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çileğin 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktetm 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğla 
Zekiye Gülsen 
Mesult Huüri öaür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yalkup Çağlayan 
İhsan Tombug 
Ali NaH Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Mehrajet Emin Durul 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazean 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 
Neemettân Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhanıi Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanafası 

ERZİNCAN 
Hüsamjettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırımı 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bügkı 
Rasim, C&niili 
Naoi Gaearoğlu 
Cevat Önder 
F. Ta§kesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet lam.et Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmae 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Saym 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi? 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgtutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

012 
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HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoflu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Akgün SiMvrili 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

ızmm 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanıettin Asutiay 
M. Hulusi Çakır 
Şeref Balkşık 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nih&d Kürşad 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Ha»an Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Av§argil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali öztkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Muataıfia Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergim 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaız öz tun a 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Bulda illi 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Gülery 
Hamdi Magden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı ' 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mefhnıet Kajzova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinoioğlu 
Selâhattdn Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Negeıt Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftıüoğlu 
Kevni Nedimoğılu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Orhan Cemal Fersoy 
Lebit Yurdoğlu 
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ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uaflu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KAKAHiBAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcw)ğİ!U 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbıaşı 
İbrahim Cüceoğltı 
A. Sakıp Hiçeriımez 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR* 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

[Oya katı 

BİTLİS I 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu (1.) 
Halil İbrahim Oop 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM I 
Cahit Angın 
Kemal Denıirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR | 
Abdüllâtif Ensarioğlu I 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZURUM 
Rıfki Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs t 
1. Hüseyin lııcioğhı 
Mehmet Kılıç 
M. Lûtfi Söylemez 

hnay anlar] 

I GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Öızdemir 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

I İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

I İSTANBUL 
I İbrahim Abak 

İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 

I Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman Özer (1.) 
llhami Sanear (1.) 
ismail Hakkı Teflrinel 
Naime ikbal Tokgöz 
A. Turgull Tıopaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şükrü Akkan ( t ) 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 

Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

IvUUAÜJJjl 
Cevat Âdemoğlu 
Saibri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Ku/bilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
t. Etem Kılıçoğlu 
özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe (1.) 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk (I.) 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sam/et Güldoğan 
Ali Rıza Septioğiu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
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MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Öznıen 
Abdurrahim Türk 
Haydar Özalp (B.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre (İ.) 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basın ALbayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 
(1. Â.) 
ismet Yalçıner 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

[Açık 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 

üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 1 
Kocaeli 1. 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn '9 

Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yeııipmar (İ.) 

URFA 
Necati Aks oy 
Meihmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah (Baştürk 
CelâH Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
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Eşyaların geçici kaıbulü için A. T. A. karneleri h kkında Gümrük (Sözleşmesine katılmamızın uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Çerde* Akçalı 
Ali Rıza GKillüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Alî Cavit Ora! 
Eanir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şövflööt'Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
AFYON KABAHtSAE 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali thsan Ulüibalışi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kaısım Küfrevi 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Uluaoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
M I M Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Pafcsüt 
Suna Tural 

v Aydın Yalçın 

üy« layısı : 450 
Oy verenler • 243 

Kabul edenler 241 
Reddedenler : 0 

Çökinsorler • 2 
Oya katümıyanlar : 198 

Açık üyeiıider . 9 

[Kabul edenler] 
Serafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaı 

ANTALYA 
(im er Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Meibmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunibaş 
İbrahim Aytaç 
Oühat BilgeJhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osman Tan 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilerin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 
İbrahim ökt«m 
Kasım önadımı 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gül*en 
Meaufc Hulkî önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazıra Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 
Aü Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkm&zoan 
Ali Udu 

DİYARBAKIR 
Hassan Deeer 
Behzat Bjcilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz YıHırım 

İDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin At&btyli 
Hasan Çettnkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cünisli 
Naoâ Gaolrogltt 
Cevat önder 
Fftthu'llaJh Tatk«wnli-
oğ-lu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismat Angı 
Şevket Asbuzoğltı 
B Sıtkı Karacaaehîr 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin 8önm«z 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmam 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüııer 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Akgrün SiHvrili 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhaniettiin Asufcay 
Şeref Baıkşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdelm 
öo^kun Karagöaoğlu 
Nihad Kürşad 
Keımal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaJkii Uner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Mehmet S ey dib ey oğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avgargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Fe-yzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullalı Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergim 
Bana Müderrisoğlu 
Sadi IT.oçaş 
Ornan Okay 
Tahsin Yılmaz öztu&îa 

KÜTAHYA 
Ali İM)ok 
Mesut Erez (B.) 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 

Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
tzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Gftley 
Haaııdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RÎZM 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
\T. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
il yas Kılıç 
Doğam Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Balıattin Uzunoğlu 

SIIRT 
Mehmet Nebil Oktay 

8ÎNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
ismail Hakkı Balcı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Alımet Ilışan Bvrineior 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Ara/l 

URFA 
Mehaııet Ak'soy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengıîz 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 
Mehmet Salâh Yıldız 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nîzamo&lu 
Ntfet Tanrıda! 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Akmet Güner 
öahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Orhan öenıal Persoy 
Lefcit Yurdoğlu 
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[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Usılu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırikoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güleı 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpmar ' 
H. Turgut Tofccr (B.) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îlısan Ataöv 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışik 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
(t) 
Halil ibrahim öop 
Kemal Demir (B.) 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadr ettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğhı 
Nuri Çelik Yazıcıoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensri'oğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytug 
Samet Güldogan 
Ali Rıza Sentiofflu 

ERZİNCAN 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıya settin Karaca 

GAZİANTEP 
Şiııasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs ' 
I. Hüseyio Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Metanet Lııtü i Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar (B.) . 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman Özer (İ.) 
llihami Saııc-ar (İ.) 
İsmail Hafkkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

IZMÎR 
Şükrü Akkan (I.) 
Münir Daldal 
İlısan G ursan 
Talât Orlhoıı 
Şinasi Osma 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğ'atn 
Kemal Güven 

Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erlbalkan 
Mustafa Kuibilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. Eteni Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 
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MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 
(î. A.) 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevf ik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztrak 
M. Sabrı Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzumer (B.) 

[Açık üyelikler] 

Aydm 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
KocaeJUi 
Malatya 
N'evşehir 

T ekûn 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
"H. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Îsımail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
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Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza GKillüoğlu 
M. Salâhatıtin Küıç 
Ali Cavit Oral 
Btmir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Melhmet Rıza Çerçel 
.Mi İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kaısıım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygını 
Kâzım Uhısoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. ıSıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Pafesüt 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 243 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya Katılmıyanlar : 19-8 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Nail Atlı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öilhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ererül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgdn 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

Barlas Kikıtay 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değeı' 
Behzat Egiîli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cünislî 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
R. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

I\?EL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım Özeke 
Akgün Sildvrili 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arm<ç 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 

Ketmal önder 
Akın özdemlr 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orihan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ali Erfcek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Kara aslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 

O Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâımifll Şabinoğlu t 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi. Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatla (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrı d ağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
A.hmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karafaaş 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Orhan Cemal Fersoy 
Lebit Yurdoğlu 
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[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AH Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamameıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman ıSoğukpın&r 
H. Turgut Toker (ıB.) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Rafet Eker 
Hasan Ali Güle an 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

İsmet Sezgim "" v 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BftNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnam Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
(î.) 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir (33.) 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyahoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman (ÛB.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin îneioğlu 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

tÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman Özeır (1.) 
Ilüıami Sanoar (t.) 
ismail Halkkı Teikinel 
Naiıme ikbal Tofcgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

ÎZMlR 
ıŞükrü Akkan (t.) 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Talât Orhon . 
Şinasi Osma 

• KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 

Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kubilay tmer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Eteım Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe (I.) 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Filmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Künşad 
Mehmet özdal 
Hbraıhim Öztürk (I.) 
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MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abduikadir Kermooğlu 
Abdüılkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUG-LA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım, Emre (1.) 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

Haydar Özalp (B.) 
ORDU 

Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RlZE 
ErolAkçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talat Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 
(t A.) 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliiker 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfiik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

-

Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulu'soy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 

[Açık üyelikler] 

Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Hatay 
KocaeM 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

— 
9 

Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipm&r 
(t) 

URFA 
Necati Altsoy 
Mehmet Ali GTöklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uârasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ismaül Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
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XXXVII sayılı Türkiye Cumihuriyeti listesi en ziyade müsaadeye maahar millet tarifesinin yürür
lüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun tasansma 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oraıl 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kasım Küfreıvi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Sinıan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 

verilen oyların sonucu. 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 238 

Kabul edenler : 236 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 203 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Mustafa Kemal Yılmaz | BURSA 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunıbaş 
İbrahim Aytaç 
öilıat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erde/m 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BlNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

Barlas Küıntay 
İbrahim oktanı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
ZeMye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ol 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazean 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Erten 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
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(Kabul edilmiştir.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
'Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinislî 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ^ 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silıivrili 
Hasan Türkay 
Reış'it Üliker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhamettıin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hu]ûsi Çakır 
Ali Nadii Erdetm 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

Saîbri Keskin 
Mehmet SeydJbeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğiu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Kioçaş ı 
Orhan Okay 
Taihsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Kara aslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahin oğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova ı 

Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Biirincioğlu 
Sölâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHÎSAR İSTANBUL 
Kâzım Uysal Lebit Yurdoğlu 
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ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Usihı 

ADIYAMAN-
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerkrı Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker >(B.) 
Yusuf Ziya Yağcı -
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemali Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Güreı 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

[Oya Kati 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu (I.) 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir (ıB.) 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüdai Oral 

DlYARBAKm 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Gül doğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Kıbç 

nayarilar] 

Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Oisman Özer (t.) 
llhami Sancar (t.) 
İsmail Halkkı Teikinel 
Naim'e ikbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şükrü Akkan (I.) 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Talât Orhan 
Şinasd Osma 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kubilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 
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MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mdhmet özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Kermooglu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

'• MUŞ 
Kasım Emare 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Küdaananoğiu 
(B.) 

Haydar «Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 
Hasan Baari Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 
(t A.) 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

[Açık 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem. Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaioğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 

5 üyelikler] 

1 
1 
1 
1 j 
1 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nervışehir 1 

• — 

Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzumer (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Baihni Karakeçili 
VeM>i Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Ba^türk 
CeTâfl. Ahmeıt Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Raytürk 
-Bülent Ecevit 

-

Yekûn 

*>•<* 
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Avrupa Konseyi imtiyaz ve muafiyetleri umumi Akasmasına ek üçüncü protokolün onaylanması

na dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı kanuna ek kanun tasarısının oylama sonucu. 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâh attin Kılıç 
Ali öavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zefiri Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygüm 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan-Eren 
î. Sıtkı Haitipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Suna Tuıral 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 237 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar • 204 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahüt Menteşe 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılma* 

BALIKESİR 
Salih Zeki Alltunbıaş 
İbrahim Aytaç 
Oihat Bilge/han 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bin av 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak '* * 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALB 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombug 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalnı 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 1 

Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah Îzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
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Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
AkgÜD Sildvrîli 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adatan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanıettdn Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hulûsa Çakır 
Ali Nadld Erdem 
Ooışkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naibi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alam 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Orhan Deaıia 
Salbrd Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
T. Doğan Avşargil' 
M. Şevket Doğan 
Turhanl Feyzioğlu1 

Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOOAELİ 
Vehbi Engk 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Talhsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 

Kâmil Şahinoğlu 
MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Momduh Ekşi * 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı' 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Yusuf Ziya öndeı 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Oevhed 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 
Adil Turan 

VAN-
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karabaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

AFYON KARAMSAR 
Kâzım Uysal 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Lebit Yurdoğlu 
KASTAMONU 

Hasan Tosyalı 
ORDU 

Haandi Mağden 
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[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziyaı Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Haşlan Dinıçer 
Şevki Güler 
Haım'dî Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Raf et Eker 
Hasan Ali Güle an 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemafl. Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir (ıB.) 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Afif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın ' 
Kemal jDemıirer1 

Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaçı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıfkı Danışmıatn (IB.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyaısettiıiı Karaca 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali ihsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğluı 
Mehmet Kılıç 

Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Oikyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
IsmaJill Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Eimıalı 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy ' 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman Özer (t.) 
İlham,!' Sancar (!) 
Ism'ail Haikkı Tekinel 
Naime ikbal Tokgöz 
A. TurguO Topal oğlu 
Necdet Uğur 

TZMtR 
Şükrü Akkan (İ.) 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Oevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş, 
Necmettin Erfbakan 
Mustafa Kubilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
t. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 
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MAKAS 
Atillâ îmamoğlu 
V«ysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürçad 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kırartltooğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akça! (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 
(t A.) 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

[Açık ü% 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Biâzıf 1 

1 Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

1 Tevfik Fikret övet 
SİVAS 

Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın öztrak 
Mustâfa Sabri Sözeıi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu | 

felikler] 
Hatay % 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nurşeihir 1 

Yekûn 9 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URPA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Bahrd Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abduilah Başttürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

110 NCU BİRLEŞİM 

21 . 6 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
Â - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarınım sorunla

rını tesbit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste 
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/92) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm. 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak 
çılığını tesbit ve önlenmesıi için alınacak te<! 
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasamı 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açı' 
masına dair önergesi (8/7) 

5. — Sivas milletvekilleri Mustafa Kemal 
Palaoğlu ile Ekrem Kangal'ın, korunmaya 
muhtaç çocuklar, maluller ve yaşlılar konusun
da gerçekleri ve alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek için Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/21) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığı? 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin almmas 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya 
rmca bir genel görüşme açılmasına dair önerge 
si (8/8) 

(X.) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
ao/22) 

11. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
Igili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
•konomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
>it etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger

çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larım bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
lair önergesi (10/24) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
vanka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı

mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
/e bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
rımdan Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
>ir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
8/11) 



okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

14. — Bursa milletvekilleri Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen, zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

15. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

16. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasan;'a 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü 'durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

18. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağdamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

19. __ Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

20. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettdn Kara -
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmın tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

22. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni teinin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın. 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
ın ak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

24. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak-
ki Esatoğlu'nım, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

25. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 



26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) " 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

32. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

34. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etnıek üzere Anayasanın 88 nei 

maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır-
nası açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
nir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
<10/40) 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki "bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

40. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne-



denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

44. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu iktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini «Haya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mecııs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına «iair 
Snergesi (10/48) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 
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48. -r- içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

49. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

50. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

51. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

52. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

53. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

54. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

55. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 



sanayiinin kurulması için şartların ueler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. — içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

58. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından incirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
TRT Kurumunun yayınlannun düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

60. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
istanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

61. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak 
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

63. — Samsum Milletvekili Kânıran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

65. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

66. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve iskân Bakanlığı imar 
Genel Müdürlüğü tarafından içel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

68. — İstanbul Milletvekili Eşref Dcrinçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/67) 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
iu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «19T1 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/6*9) 

70. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'üii, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullam-



lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesbit et
mek ımaksadiyle Anayasanın. 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

71. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ıın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl ıeden 
kanlı olaylar medeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini teısbit etımek ama
cıyla Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinim nedenleri
ni tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başlka-
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum \e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarımı kazanmak morun
da olan Türk vatandaşları üe ailelerinim sosyal 
ve ekonomik sorumilanmm neler odduğunu tesıbilt 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nıci maddesi 
uyarımca bir Meclis araştırmıası açılimasıma dair 
önergesi (10/71) 

76. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağımda 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 mci maddesi uyarımca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

77. — Adıyaman Milletvekili Kâmdıl Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ım, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırmıası açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

79. — Gaziantep Milletvekili Şdnasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlanmak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir (Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

81. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

82. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasamın 88 mci mad
desi uyarımca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kemtrol altıma alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasamın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

84. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinim fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 



tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama-
ciyle Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

85. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi -uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

86. — Balıkesir MAILeıtveıkJli İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, îmaan 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

87. — izmir Milletvekili Kemali Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/84) 

88. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TK/T yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum baline getirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

89. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu aeı durumun neden
lerini ve alınacak terbirlerd tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

90. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bdr bakanlığa ihftiyaeolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

91. — Ankara Milletvekilli Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Elkşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbiıt etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

92. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açıma, yerleşme, düzensiz 

otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine vt 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

93. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketiımiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

94. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapıanoında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesbilt etmek maksadiıylö Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

95. .— Çorum Milletvekili Yalkup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

96. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes 
biti maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, bankalarımı
zın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekonomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

98. —. içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarını tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

99. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

100. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alm-
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ması maksadiyle Anayasanın 88 tıci maddesi 
uyarımca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/%) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tu rai ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Baikamlnğınm tutum ve davranışlarını tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
tütfk'ün, 'besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorumlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tesbit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» mm kurtulmasının gerekli olup olmadığı
nı incelemek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

104. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tespit 
edilmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/99) 

105. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

106. — îçeO. Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yunt dışkında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz 'rezervinin millî fcalkımmıaımıız için isa-
fbeltli bfiır şekilde kullanııilımasmı (tespit etmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Geneli görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/450 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçi

len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

X 2. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plan komisyonları raporları (1/623) (S. Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

X 3 . —Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 4. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-
zine ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 5. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazha •• Millet 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

X 6. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (^. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 



işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

4. — izmir Milletvekili Talât Orhun'un 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamadı J 
sözlü sorusu (6/31) 

5. — izmir Milletvekili Talât Orhon'a-n, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerimden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkmlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 

6. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş 
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eiber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

10. — istanbul Milletvekili Eşref Derincay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna daii' 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ıu, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında buluna» 
airapte elverişli topraklara dair Maliye BakaniD-
dan sözlü sorusu (6/64) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Taııır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışnıala 
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

14. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, îçel*-
ı& Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

15. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
>orusu (6/74) 

16. — içel Milletvekili Turhan Özgünerin, 
istanbul-Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka-
iemişinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

17. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
»Iddrülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so-
usu (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
übeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabıika-

•iimn kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan-
lan sözlü sorusu. (6/81) 

19. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
libeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

20. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey-
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dah 
ISnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
lair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
'6/90) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana-
/i Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Taııır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so-
-usu (6/92) 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, II-
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
',aman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
taklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

25. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
laaı sözlü sorusu (6/95) 



— 10 — 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödennıesine, dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
eam'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

28. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

29. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

31. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

32. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ 
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

35. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanmdan sözlü 
sorusu (6/107) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

37. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanmdan 
sözlü sorusu (6/109) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
rımdan sözlü sorusu (6/111) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap 
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so 
rusu (G/114) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
iu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay-
laklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay 
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek 
üne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanm
dan sözlü sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın 
f̂ an sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm. 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıMı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nuıı, Güney - Doğu illerini birbirine bağb-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ırı, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 
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49. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,-
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

50. — Sinop Milletvekili Hikni İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dadr Millî Eğitim Bakanından söz 
lü sorusu (6/127) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş 'bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. —• 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin. kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 ncu maddesinin 
('b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezıgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesiae 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/6111, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1072) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumıhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

X 4. _ 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Yergisi Kanununun ıbazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kamın tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/54)6) (S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi 10.2.1972 
ve 5 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesizin, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S, Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 
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4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

5. — içel Milletvekilli Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 
29 .12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ım affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 '. 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
»ayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

.10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (ıS. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununuın değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 

(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarınım affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. —. Cumhııriyet (Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bara'nım, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

17. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

18. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
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ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci i 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

'20. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

21. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle- I 
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

22. — İzmir Milletvekilli Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 noü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoglu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 24. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

25. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si- ı 
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

26. — Adıyaman Milletvekili M. Zekî Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5.1972) 

27. — T. B. M, M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarundan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
başarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 
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5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plam komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve tzmir Milletvekili Burhan ettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlckpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmalar] 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday (ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ranoru (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 , 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin •in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci eik) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasardan ve Milî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku-



ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı Tl İdaresi Kanununun 8 
nei maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
eıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi - . 4 . 2 . 1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğana 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 1!3 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezlkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51(1) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 

(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

25. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 26. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir ınadde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

27. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve. 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 11972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 29. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (/S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

30. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : C64) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

31. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

32. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin- değiştirilmesine 
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ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

33. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

34. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
('S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

35. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve ıSağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 36. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

37. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

38. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440), (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

39. — Askerî Yargıtay hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet Millî Savunma ve Plan komisyon
larından seçdlen 5 er üyeden kurulu 74 Numara
lı Geçici Komisyon rapoıru (1/613), (S. Sayısı : 
686) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1972) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 

2 . 6 . 1972) 
41. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As

kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 42. —< Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

43. — Ruhsatsız Tabanca taşıyıp, 6136 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay ha
pis ve 416.60 TL. para cezasına hükümlü Bekir 
oğlu 1941 doğumlu Ayşe'den olma, Taşova'nın 
Şehli köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel 
hakkında Özel Af Kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/669) (iS. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1972) 

44. — 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 45. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

46. —. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 


