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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler ka
bul edildi. 

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki 
hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkındaki kanun tasarısının; 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Yer Bilimleri 
Enstitüsü kanunu teklifinin; 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü kanunu teklifinin; 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının 6309 sayılı Maden 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
aynı kanuna bazı ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin; 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya 
Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Refor
mu kanunu teklifinin; 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında
ki kanun teklifinin; Madencilik reformu kanun 
tasarısını görüşmek üzere kurulmuş bulunan 
83 No. lu Geçici Komisyona havale edilmesine 
dair Enerji Komisyonu Başkanlığı önergeleri 
kabul olundu. 

İstanbul Milletvekili İsmail Arar'ın, Yasama 
Meclisleri dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı 
Kanunun «1 nci ve 5 nci maddelerine birer fık

ra ilâvesi hakkında kanun teklifinin Cumhuri
yet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisin
ce benimsenmeyen metni hakkında Karma Ko
misyon raporu görüşüldü ve Karma Komisyon 
metni benimsenerek teklif kanunlaştı. 

Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sayılı Kanuna 
aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 416,60 
TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu 1941 
doğumlu Ayşe'den olma, Taşova'nın Şehli kö
yü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksek hakkın
da özel af kanunu tasarısı (1/669) (S. Sayısı : 
697) görüşüldü ve maddelerine geçilmesi kabul 
odilmemek suretiyle tasan reddedildi. 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma
sı, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının (1/546) 
(S. Sayısı : 472 ve 472'ye 1 nci ek) komisyon
dan gelen maddeleri üzerinde görüşüldü ve bir 
madde komisyona geliverildi. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanu
nu tasansı üzerinde bir süre görüşüldü. 

28 . 6 . 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
yapılacak Birleşik Toplantıdan sonra toplanmak 
üzere, Birleşime saat 20,00'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 20.7.1971 
tarihli 1446 ®ayılı Kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/710) 
(Maliye ve Plan komisyonlarına) 

2. — Eskişehir Milletvekili M. İsmet An-
gı'nın 1595 sayılı Orman Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci maddesine 

bir fıkra ilâve edilmesine dair kanun teklifi 
(2/711) (Orman ve Plan komisyonlarına) 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
8 arkadaşının 6594 sayılı Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniversite 
kurulması hakkındaki kanuna ek kanun teklifi 
(2/712) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlan-
na) 

Raporlar 
4. — TaJbiplerin meslekî pratik tatbikatı hak

kında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletvekili 
A. İhsan Kınmlı ve 13 arkadaşının, Enternlik 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 

— 107 — 
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Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 
(GÜNDEME) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko

misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 .1.1971 
- 27 . 6 .1972) (GÜNDEME) 

6. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamele eden 
hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in özel 
affına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/681) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 6 .1972) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipuıar (Tunceli), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 115 nci Birleşimini açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

jf. — İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, 
bakanlara sorulan yazılı soruların cevaplarının 
geç verildiği ve tatminkâr olmadığına dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım özeke, gündem dı
şı çok kısa beyanda bulunmak için müracaat 
etmişsiniz. Ticaret Bakanlığından tarafınıza çok 
geç gelen bir cevap hakkında, öyle mi efen
dim? 

M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bundan iki sene evvel, yani 1970 senesinde 

Türkiye şoförlerinin ve otomobilcilerinin muhte
lif dertlerini, bağlı bulundukları federasyon
la da yaptığımız temastan sonra, tespit ederek 
Yüce Meclis aracılığı ile o zamanın Sayın Baş
bakanlığına ilettim. Bunun tarihi iki sene evvel
dir. iki senelik bir zamandan sonra ancak ce

vap alabildim. Bunu bilhassa sayın milletvekili 
arkadaşlarımın dinlemesini rica edeceğim: 

Millet Meclisi aracılığı ile Başbakanlığa ve 
oradan da Ticaret Bakanlığına intikal eden bir 
yazıya ancak iki sene sonra cevap veriliyor. Bu 
iki sene zarfında ne gibi hadiseler olduğunu hep 
beraber gördük. 

Bu husus; Parlamentoya karşı vazifeyi be-
nimsememektir; diyeceğim, daha ağır söylemek 
istemiyorum. Milletvekillerine karşı Hükümet 
olarak vazifelerini yerine getirmiyorlar. Bir 
Başbakanın yahut bir bakanın Parlamentodan 
gelen bir milletvekilinin yazısına, İçtüzüğün 
152 nci maddesine göre, hiç değilse İM birle
şim sonra cevap vermesi gerekir. Bunu yapmı
yorlar. İki sene sonra verilen cevaplar da ga
yet sudan cevaplardır, bugün için hiçbir derde 
deva olacak cevaplar değildir. 

Değerli arkadaşlarım, benim o zaman ver
miş olduğum yazılı istekler şunlardı: 

Kantar tatbikatı mevzuu. Bu tatbikat bugün 
yapılıyor. Hiç kimse farkında değil, arkadan 

—, 108 
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ikişer tekerlek ilâve ettiler ve yine Türk şofö
rü, Türk kamyoncusu aracıdan, tefeciden ucuz
ca alıyor, ucuz taşıyor, kamyonuna fazla yük 
koymak suretiyle geçimini temin ediyor. 

Bunu ister Ticaret Bakanlığı, isterse Bayın
dırlık Bakanlığı yapsın, tespit etsin ve esaslı 
bir çare bulsun. 

Bana gelen yazıyı burada okuyup da vak
tinizi almak istemem, fakat verdiğimiz yazılı 
soruları hiç değilse kendileri tetkik etsinler ve 
esasa dayanan bir cevapla Yüce Meclise gelsin
ler. 

Yedek parça meselesine de değinmiştim, ona 
da istenilen cevap verilmemiştir. Bu konuda 
ben iki sene evvel bir kanun teklifi hazırla
dım, şimdi bu kanun teklifi Maliye Komisyo
nundadır, orada tetkik edilmektedir. Ticaret 
Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ola
rak bu konuda yardımcı olsunlar. Biz de Mec
lis olarak Türk şoförüne, Türk otomobilcisine 
ve kamyoncusuna gereken hizmeti yapalım. 

Bana imkân verdiği için Sayın Başkana te
şekkür eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

2. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çile-
siz'in, tefecilikle ilgili bazı konularda alınması 
gereken tedbirlerin zamanında alınmaması ve 
bu hususta verilen cevapların tatminkâr olmadı
ğına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, 
tefecilikle ilgili birtakım olaylar hakkında ge
rekli tedbirin zamanında alınmamasından ve bu 
hususta verilen cevapların tatminkâr bir du
rum arz etmemesinden mütevellit beyanda bu
lunacaksınız, öyle mi efendim? 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

12 . 11 . 1069 tarihinde verdiğim ve ayrıca 
M .G. P. Genel Başkanı Sayın Turhan Feyzi-
oğlu tarafından da verilerek birleştirilen tefe
cilik hakkındaki Meclis araştırma önergemizin 
konusu, memleket nüfusunun tarım alanında ya
şayan büyük bir kısmını ilgilendirmektedir. 

Köylü, son derece güçleşen hayat şartları 
içerisinde, araştırma önergemizi verdiğimiz ta-

I rihten bu yana daha da büyük sıkıntılara düş-
ı muştur. Paranın alım gücünün azalması, tüke

tim maddelerinin gittikçe pahalanması, sıkıntı
yı görülmemiş bir şekilde artırmış ve taham
mülsüz hale getirmiştir. Bundan istifade eden
ler, fakir köylünün yoksul durumunu akla ve 
hayale sığmayacak kadar azgın menfaat hisle
riyle sömüren tefeciler olmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Planda da adını değiştire
rek «Teşkilâtlanmamış kredi piyasası» diye kar
şımıza çıkan faizcilik müessesesinin millî bün
yemizde yapmış olduğu tahribatı artık bilme
yen yok gibidir. 

Büyük bir kütlenin tefecilik yüzünden uğra
dığı ekonomik ve sosyal felâket ve sıkıntıları 
biran evvel Yüce Mecliste görüşmemiz gerekti
ğine inanıyorum. 

Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler» bölümünün 2 nci sırasında yer 
alan 383 ıS. Sayılı tefecilik konusundaki rapor 
21 . 3 . 1971 tarihinden beri gündemde bekle
mektedir. Yüce Meclisin ve kamuoyunun da son 
derece önem verdiği tefecilik konusundaki ra
porun öncelikle görüşülmesini bilhassa istirham 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meyanda bir hu
susu da açıklamak istiyorum. Yukarda arz et
tiğim gibi, memleket dertlerini dile getirip, 
alınması gereken tedbirleri Hükümetten rica 
etmek, miUetvekillerinin başta gelen görevleri 
olduğu halde bazı bakanların bu uyarmalar
dan rahatsız olduklarını görmek bizler için çok 
hüzünlü oluyor. 

Örneğin, 21 Haziran 1972 Çarşamba günü 
Mecliste gündem dışı yaptığım konuşmada fın
dık üreticilerinin dertlerini Yüce Meclise ak-
settirmiştim. ıSayın Ticaret Bakanı, mahallî po
litikanın Meclis kürsüsüne getirilmemesini öne 
sürerek, Hükümeti müşkül duruma sokmamamı 
istemiştir. 

Demokratik rejimlerde seçmenin ve seçilme
nin ne olduğunu «bilmek lâzımdır. Elbette böl
gemin dertlerini Yüce Mecliste dile getirmek ve 
beni seçenlerin haklarını aramak başta gelen 
görevimdir. 

Köye gitmemiş, köy dertlerinin ne olduğunu 
bilmeyen, almterinin değerini yaMnen izleyip 
takdir etmeyen kimseler tesadüflerle sorum
lu mevkilere gelirse, bu memlekette özelediğim 
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reformlar nasıl olur, üretici nasıl korunur? Bu
nu bilhassa Türk üreticisinin takdirine bırakı
yorum. 

Sayın bakanlara, sosyal ve ekonomik haya
tımızın dengesini bozan konular getirildiği za
man o bakanın gerekli ve müessir tedbirleri za
manında alması ve vatandaş ıstıraplarının kay
naklarına eğilmesi gerektiğine milletvekilleri 
olarak inanıyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

3. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Eşme 
ilçesinin Güllü köyünde meydana gelen müessif 
olay hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, Eşme'de vü
cut bulan bir olay hakkında gok kısa beyanda 
bulunacaksınız, buyurunuz. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Uşak ili Eşme ilçesinde «Ülkücülük Derneği» 
adı altında bir dernek kurulmuştu. Bu dernek, 
bir süreden beri şehir içinde yoğun bir faali
yete geçmiş bulunmaktadır. Bu dernek için bu
nu normal kabul etmemek mümkün değildir. 
Ancak, faaliyetin lise öğrencilerine, daha doğ
rusu ortaokul sınıflarına kadar indirilmiş olma
sını yadırgamamak da mümkün değildir. 

Bugün Eşme Lisesinde birçok öğrencinin 
yakasında bozkurt rozeti görülmekte, sık sık 
rozetlilerle rozetsizler arasında sokak çatışma
ları olmaktadır. Aynı dernek köylerde de şu
beler açmak çabasına girişmiştir. Nitekim, 22 
Haziran günü Eşme'nin Güllü köyüne gitmiş
ler, «Genç Ülkücüler Derneği» nin açılması için 
temaslara başlamışlardır. Bu sırada Güllü kö
yünden bir grup genç «Çalışmalarınızı köylere 
kadar sokmayın, bu tutum bizim aramızda ay
rılık yaratır» diyerek engel olmak istemişlerdir. 
Aynı günün gecesi olay büyüyerek kavgaya 
dönüşmüştür. Olayı dünkü Akşam Gazetesinden 
aynen okuyorum: 

«Eşme'de Atatürk büstü parçalandı» başlığı 
ile verilen haber: «izmir (özel) - Eşme ilçesinin 
Güllü köyünde Atatürk büstü parçalanmış, 
olaylara adı karışan 29 kişinin sorgularına baş
lanmıştır. Uşak Vali Muavini ve Eşme savcısı 
olayı doğrulamışlar, 24 kişinin gözaltına alınıp, 
Eskişehir Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edil
diğini açıklamışlardır. 

Eşme Ülkücüler Derneğinin Güllü köyünde 
şube açmak için giriştikleri çalışmalar köyde 
tepkilere yol açmış, dün Güllü köyüne gelen 
Ülkücüler Derneği mensuplarıyle köylüler ara
sında patlak veren münakaşa kısa zamada kav
gaya dönüşmüştür. Olay Atatürk büstünün öl
düğü yerde meydana geldiğinden karşılıklı 
olarak atılan taş ve şişelerden büst parçalan
mıştır. 

Olaylara el koyan Eşme Savcılığı 29 kişinin 
ifadesini almış, bunlar arasından 24 kişiyi Es
kişehir Sıkıyönetim Komutanlığına sevk etmiş
tir.» 

Değerli milletvekilleri; olay normal bir za
bıta vakası olsaydı üzerinde hiç durmayacak
tım, fakat öyle siyasî bir faaliyet ki, içine ço
cukları da almaktadır. Zaman zaman « Boz-
kurtlar geliyor» şeklinde nümayişler ve arka
sından kavgalar olmaktadır. 

Benim, pek değerli Sayın İçişleri Bakanı
mızdan ricam, bu tip faaliyetlerin ortaokul sı
nıflarına kadar indirilmemesi, kaba kuvvet gös
terilerine izin verilmemesi ve olaylarda tek ta
raflı hareket edilmemesidir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

4. — İstanbul Milletvekili İlhan Darendeli-
oğlu'nun, Yalova'nın gelişmesi ve güzelleşmesi 
konusunda gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın ilban Darendelioğlu, iki 
dakikayı geçmemek üzere Yalova'nın gelişmesi 
ve daha güzelleşmesiyle ilgili beyanda bulun
mak istiyorsunuz, buyurunuz. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (is
tanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Marmara sahillerinin, daha doğrusu Türki-
yemizin bütün güzelliğini sinesinde cemetmiş 
bir kazamış vardır, Yalova. Bu kaza benim de 
seçim bölgemdir. Geçen hafta bir davet üzerine 
oraya gitmiştim, halkın birtakım şikâyetleri 
oldu, bu şikâyetlerini mesul makamlara duyur
mam için, hassaten rica ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Anadolu'dan istan
bul'un güzelliğini görmek için gelenek çok ke
re Yalova'yı da ihmal etmezler, gider görür
ler. Hariçten gelen turistler de Yalova'nın gü-

| zelliğini ve şöhretini duydukları için giderler 
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görürler. Devlet büyüklerimiz, hatta merhum 
kurtarıcımız Atatürk de dahil, istirahat ve din
lenmek için hassaten Yalova'yı tercih ederler. 
Fakat hayrettir ki, adeta bir dar boğaza sıkış
mış olan Yalova'nın ezelî ve ebedî derdine bir 
çare bulmak hiç kimsenin hatırına gelmemiş
tir. 

Arkadaşlarım, dedim ki, Yalova bir sahil 
şehridir, fakat Yalova'nın sahillerinden Yalo
valılann istifade ettiğini iddia etmek asla müm
kün değildir. Niçin? Çünkü, sol tarafını bir 
Devlet Üretme Çiftliği işgal etmiştir, sağ tara
fında da gene bir Devlet Üretme Çiftliği var
dır; Yalova, ikisinin arasında kalmıştır. Üst 
tarafı ise, yani arazinin geniş olan kısmı ise he
yelan bölgesi olduğu için daima kaymaya mah
kûmdur, onun için de gelişmek, genişlemek im
kânına sahip değildir. 

Şimdi, iki yönünü işgal eden bu Devlet çift
liğinden ve hassaten Devlet çiftliklerine nezaret 
eden Ziraat Vekâletimizden Yalovalılann ve 
Yalova Belediyesinin bir ricası vardır: Yalova, 
hakikaten bu iki Devlet çiftliği arasında kal
mış olduğundan genişleme imkânına sahip de
ğildir, sahillerinden de istifade mümkün değil
dir, hattâ şu anda Yalova'ya gidenler, Yalova
lılann arazi elde edebilmek için denizi doldur
duklarına şahit olacaklardır. Yalovalılann ve 
Yalova Belediyesinin Sayın Ziraat Vekâletin
den ricalan; Devlete aidolan bu çiftliklerin 
arazilerinden bir kısmının Yalovahlara, Yalova 
Belediye Reisinin emrine terk edilmesinin sağ
lanmasıdır. O zaman Yalovalılar rahatlayacak
lar, Yalova güzelleşmiş olacak, bu darboğaz 
içinde sıkışmış olan Yalova, birtakım imkânla
ra kavuşacaktır. 

Kaldı, ki, oradaki Devlet çiftliklerinden iki
si de, Yalovalılann ifadelerine bakılırsa, her 
yıl tam 1,5 milyon lira zarar etmektedirler. Bu 
zaran da, Devletin sırtında yük olan bu za-
ran da dolayısıyle Yalovalılar çekmiş olacak
lardır. Birkaç Yalovalıdan şu sözleri işittim: 
«Yalova Cennettir, ama biz bu Cennetin içinde 
Cehennem azabı çekmekteyiz, herkes bizim cen
nette yaşadığımızı zanneder. Çünkü, ne denizin
den, ne de geniş arazisinden istifade ettiğimiz 
var» demektedirler. 

Ziraat Bakanımız bu hususu nazan dikkate 
alması dileğiyle Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

28 . 6 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arka-
daşlanmdan Sayın Mustafa Kaptan?... Yok. 

Sayın Mehmet Çelik?... Yok. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'na, Devlet Bakanı Zey-
yat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/872) 

BAŞKAN — Bazı sunuşlanmız var, takdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'
nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

• Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN •— Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

6. — Manisa 3Iilletvekili Süleyman Çağlar'-
ın, 1446 sayılı Kanunun ikinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 59 No. lu 
Geçici Komisyona havalesine dair önergesi. 
(2/709, 4/297) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar tara
fından verilmiş bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
kındaki 1446 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifim, bugün
kü gelen kâğıtların 1 nci sırasında yer almış
tır. 

Konunun, ehemmiyetine ve ilgisine binaen 
halen faaliyette olan 59 ONo. lu Geçici Komisyona 
öncelikle havalesini arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
iSüleyman Çağlar 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 

111 — 



M. Meclisi B : 115 28 . 6 . 1972 O : 1 

7. — Sağlık kuruluşlarının İedavi usulleri 
konusunda araştırma yapmak üzere kurulmuş 
bulunan komisyonun görev süresinin 15 .6 .1972 
tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına dair 
araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/873) 

BAŞKAN — Sağlık kuruluşları Meclis Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 15 . 12 . 1909 günkü 15 nci 

Birleşiminde kurulmasına karar verilen Sağlık 
kuruluşlarının tedavi usulleri konusundaki 
Araştırma Komisyonumuzun verilen 3 aylık ça
lışma müddeti 15 . 6 . 1972 günü bitmektedir. 

Çalışmalarımızın ikmali için 15 . 6 . 1972 ta
rihinden itibaren 3 aylık bir müddet daha veril
mesi için gereğinin yapılmasına müsaade buyu-
rulmasını saygıyle dilerim. 

Sağlık Kuruluşları 
Meclis Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Dr. Kâmil Şahinoğlu 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 

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

Gereği buna göre yapılacaktır. 

8. — Eski eser kaçakçılığının önlenmesi ko
nusunda araştırma yapmak üzere kurulmuş bu
lunan komisyonun görev süresinin 22 . 6 . 1972 
tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına dair 
Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 
(3/875) 

BAŞKAN — Diğer bir Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 110 ncu Birleşiminde ku

rulmasına karar verilen tarihî eski eser kaçak
çılığının önlenmesi konusundaki Meclis Araş
tırma Komisyonumuzun İkinci üç aylık çalışma 
müddeti 22 . 6 . 1972 günü bitmektedir. 

Çalışmalarımızın ikmali için 22 . 6 . 1972 
tarihinden itibaren üç aylık bir müddet daiha ve
rilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Meclis Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Nevşehir Milletvekili 
Esat Kıratlıoğlu 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 

9. — Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıklar ve şikâyetleri aydınlatmak 
ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üze
re kurulmuş bulunan komisyonun görev süre
sinin 22 . 6 . 1972 tarihinden itibaren 3 ay daha 
uzatılmasına dair Araştırma Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. (3/877) 

BAŞKAN — Diğer bir Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının tezkeresi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 118 nci Birleşiminde ku

rulmasına karar verilen «Hazine topraklarının 
dağıtımı konusundaki aksaklıklar ve şikâyetle
ri aydınlatmak ve aranması gerekli tedbirleri 
tespit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonumuzun 2 nci üç aylık çalışma müd
deti 22 . 6 . 1972 günü bitmektedir. 

Çalışmalarımızın ikmali için 22 . 6 . 1972 ta
rihinden itibaren üç aylık bir müddet daha ve
rilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Meclis Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
Denizli Milletvekili 

Fuat Avcı 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 

10. — Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin kal
kındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üzere 
kurulmuş bıdunan Komisyonun görev süresinin 
3 ay daha uzatılmasına dair Araştırma Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi (3/876) 

BAŞKAN — Diğer bir Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin kalkındı
rılması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi için 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca kurulmuş 
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bulunan Araştırma Komisyonumuz çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Ancak, ilgili kuruluşlardan almış olduğumuz 
çok sayıda dokümanı değerlendirmek ve yerin
de tetkiklerde bulunmak henüz tamamlanmamış
tır. Bu nedenle müddetin bitimi tarihinden iti
baren 3 ay daha mehil verilmesi için gereğinin 
yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Diyarbakır Milletvekili 

Sabahattin Savcı 

BAŞKAN — Söz isteyen Sayın Üye? Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 

11. — Bağcılığımızın modem şekilde gelişti
rilmesi, verimin artırılması, çiftçiye geniş kredi 
imkânı sağlanması, mahsulün değerlendirilmesi, 
iç ve dış pazarlarda gerekli tedbirlerin alınması 
konularında inceleme yapmak üzere kurulmuş bu
lunan Komisyonun görev süresinin 3 ay daha 
uzatılmasına dair Araştırma Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (3/874) 

BAŞKAN — Diğer bir Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesi, 

verimin artırılması, çiftçiye geniş kredi imkânı 
sağlanması, mahsulün değerlendirilmesi, iç ve dış 
pazarlarda gerekli tedbirlerin alınması konula
rında inceleme yapmak üzere Millet Meclisi 
15 . 4 . 1971 tarihinde ve 87 nci Birleşiminde ku
rulmasına karar verilen Meclis Araştırma Ko
misyonu 3 aylık çalışma müddeti 22 . 6 . 1972 
tarihinde bitmektedir. 

Çalışmaların geniş bir yurt sathına yayılma
sı ve Türkiyemizin büyük bir sorununa çare bul
ma yollarını araması nedeniyle bu müddet 
içinde bitirilemeyen Komisyon araştırmamızın 3 
ay daha uzatılması için gereğinin yapılmasını 
saygılarımla dilerim. 

Bağcılık Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Söz isteyen Sayın Üye? Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı tarafından verilmiş bulunan bir Meclis 
araştırması açılması isteğini havi önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugün için 

maddî yönden çok büyük bir sarsıntı içerisinde 
bulunduğu hemen herkesçe kabul edilir hale gel-
miştiı'. 

Kurumun nakit varlığının ve gayri menkul 
mevcudunun fevkalâde düşük gelirli kaynakla
ra ve gereksiz yerlere yatırıldığına dair iddia
lar mevcuttur. 

Kurumun 1 milyar lira civarında sigorta pri
mi alacağı bulunduğunu sorumlu kişiler beyan 
etmektedirler. 

En yetkili kişiler Kurumun 1975 yılında 
emekliye ayrılacaklara maaş ödeyemeyeceği gö
rüşünü ileri sürmektedirler. 

Kurumun içerisinde bulunduğu bunalımlar
dan kurtarılması için Çalışma Bakanlığı tarafın^ 
dan Zelenka isminde bir yabancıya bir rapor 
hazırlatılmıştır. Bu raporda öne sürülen görüş
ler hakkında balen kamuoyunda geniş tartışma
lar yapılmaktadır. 

Milyonlarca işçi Sosyal Sigortalar Kurumu
nun geçirmekte olduğu bu sarsıntıdan büyük en
dişe duymaktadır. 

Yukardaki nedenlerle Sosyal Sigortalar Ku
rumunun hangi sebeplerden ve kimler yüzünden 
bugünkü duruma düştüğünü tespit etmek ve Ku
rumu içerisinde bulunduğu bugünkü maddî çö
küntüden biran önce kurtarmak için alınacak 
tedbir ve çareleri belirlemek yönünden Anayasa
mızın 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ede
rim. 

19 Haziran 1972 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargûinın; Sos
yal Sigortalar Kurumunun bugünkü durumunu 
tespit etmek ve içerisinde bulunduğu maddî çö
küntüden kurtarmak için alınacak tedbirleri be
lirlemek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/102) 
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BAŞKAN — önerge gündemdeki yerini ala
cak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; Has
talık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden meydana 
gelen kuzu kaybını önlemek için gerekli tedbir
leri almak maksadıyle, Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/46) 

BAŞKAN — içel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı tarafından verilmiş bulunan bir genel 
görüşme açılması isteğini havi önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün ülkemizde, hastalık, bakımsızlık ve di

ğer sebeplerden yılda ortalama üretilen kuzu
lardan % 14'ü kayba uğramaktadır, örneğin bu 
nedenle 1970'teki kuzu kaybımız 2 milyon 777 
bin 614'tür. Yine Türkiye'de yılda ortalama 
mezbaha içi ve dışında 3 buçuk milyon kuzu ke
simi yapılmaktadır. Yani ülkemizde yapılan 
koyun kesiminin yarısı kuzudur. Bu duruma 
göre Türkiye'de her yıl kesim ve diğer neden
lerle 6 milyondan fazla kuzu kaybı olmakta ve 
yılda ortalama üretilen 19 milyon üzerindeki ku
zunun 6 milyonu bu yoldan yok olmaktadır. 

Bu yüzden Türkiye'nin yıllık maddî zararı 1 
milyar Tl.'sı civarındadır. 

Her yıl mezbaha dçi ve dışında kesilen 3 bu
çuk milyon kuzu yalnızca 50 - 60 günlük bir be
siye tabi tutulduktan sonra kesilecek olsa, Tür
kiye'nin sadece bu yoldan yılda 300 milyon Tl.'sı 
karşılığında 20 bin ton et kazancı olacaktır. 

Yukarıda ortaya koyduğum durum, bugün 
içinde bulunduğumuz et darlığının ve et fiyat
larının yüksek oluşunun başlıca nedenlerinden 
birini teşkil etmektedir. Şayet et darlığına son 
vermek ve et fiyatlarının yükselmesine engel 
olunmak isteniyorsa, ülkemizde derhal kuzu ke
simine son verilmelidir. 

Hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybının önlenmesi ve ku
zu kesimine son serilmesi için gerekli tedbir ve 
çareleri bulmak yönünden Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bu konuda bir Genel Görüş
me açılmasını arz ve teklif ederim. 

23.6.1972 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini ala-
cak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

14 — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; dö
ner sermayeli hastanelerle Devlet hastanelerinin 
hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha yararlı bir 
şekilde hizmet edebilmeleri için gerekli tedbirle
ri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılması
na dair önergesi (10/101) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili sayın Celâl 
Kargılı tarafından verilmiş bulunan bir Meclis 
Araştırması açılması isteğini havi önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugün, Adana'da toplam yatak mevcudu 210 
olan sekiz özel hastane, Ağrı'da toplam yatak 
mevcudu 10 olan bir özel hastane, Ankara'da 
toplam yatak mevcudu 117 olan 5 özel hastane, 
Antalya "da toplam yatak mevcudu 20 olan bir 
özel hastane, Aydın'da toplam yatak mevcudu 
20 olan bir özel hastane, Balıkesir'de toplam 
yatak mevcudu 35 olan 2 özel hastane, Bolu'da 
toplam yatak mevcudu 20 olan bir özel hastane, 
Bursa'da toplam yatak mevcudu 217 olan İM 
özel hastane, Diyarbakır'da toplam yatak mev
cudu 40 olan 2 özel hastane, Eskişehir'de top
lam yatak mevcudu 38 olan 2 özel hastane, Ga
ziantep'te toplam yatak mevcudu 37 olan 2 özel 
hastane, içel'de toplam yatak mevcudu 72 olan 
4 özel hastane, istanbul'da toplam yatak mevcu
du 875 olan 23 özel hastane, izmir'de toplam ya
tak mevcudu 141 olan 4 özel hastane, Kayseri'de 
toplam yatak mevcudu 65 olan 3 özel hastane, 
Kırşehir'de toplam yatak mevcudu 15 olan bir 
özel hastane, Konya'da toplam yatak mevcudu 
29 olan 2 özel hastane, Malatya'da toplam ya
tak mevcudu 45 olan 2 özel hastane, Sakarya'da 
toplam yatak mevcudu 65 olan 2 özel hastane, 
Samsun'da toplam yatak mevcudu 64 olanı 2 özel 
hastane, Sivas'ta toplam yatak mevcudu 30 olan 
bir özel hastane, olmak üzere Türkiye'de halen 
toplam olarak 71 özel hastane ve bu özel hasta
nelerde de toplam 2165 yatak mevcudu bulun-. 
maktadır. 

Bu özel hastaneler, günün hamıgi saatinde ve 
ne zaman gidilirse gidilsin ve hastalığın nevi 
ne olursa olsun, derhal tedavi ve ameliyat olma 
olanakları mevcuttur. Oysa, buna karşılık dö-
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ner sermayeli hastanelerle Devlet hastanelerine 
her gün müracaat eden onbinlerce hasta ve yok
sul vatandaşlarımız çoğu kez buralarda bakım
sızlıktan, yataksızlıktan, ilgisizlikten, imkânsız
lıktan, sıra beklemekten ya da parasızlıktan ya 
bağıra bağıra can vermekte veyahut da âdeta 
maddî yönden soyulmaktadırlar. Bu durum Tür
kiye'de parası olmayan hasta ve yoksul kimsele
rin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlana
madıklarını göstermekten de ötede böyle kim
selerin çoğu kez parasızlıktan hayatlarını da kay
bettiklerini ortaya koymaktadır. 

Bugün Türkiye'de 08'i illerde, Î17'si de ilçe
lerde olmak üzere toplam 185 tane Devlet Has
tanesi vardır. İllerdeki Devlet hastanelerinde 
17 361, ilçelerdeki Devlet hastanelerinde de 6 745 
olmak üzere tüm Devlet hastanelerindeki yatak 
mevcudu 24 106'dır. illerdeki Devlet hastanele
rinde 819, ilçelerdeki Devlet hastanelerinde de 
261 olmak üzere toplam olarak tüm Devlet hasta
nelerinde 1080 hekim görev görmektedir. 

Halen bütün Türkiye'deki Devlet hastanele
rinde 210 iç hastalıkları, 3 gastroanteroloji, 53 
göz hastalıkları, 75 K. B. B. hastalıkları, 1 He
matoloji, 8 göğüs hastalıkları, - Tüberküloz, 87 
çocuk hastalıkları, 43 ruh ve sinir hastalıkları, 
18 deri ve zührevî hastalıkları, 298 genel şirür
ji, 7 nöroşirurji, 2 göğüs şirürji, 4 ağız ve çene 
şirürji, 1 çocuk şirürji, 8 ortapedi, 12 Anestezi-
yoloji, 100 doğum ve kadın hastalıkları, 50 üro
loji, 15 Fizikoterapi, 55 Radyodiagnostik, 40 
Bakteri ve intanî, 1 Mikrobiyoloji, 17 Biyokim
ya, 0 Patalojik Anatomi İhtisaslarında hekim 
mevcuttur. Halen bu hastanelerde Kardiyoloji 
Endokrinoloji, Kalp ve Damar şirürji, Trava-
matoloji, Halk Sağlığı, Parazitaloji, Rehabilitas
yon ve Parmakaloji ihtisaslarında hiç hekim 
mevcut değildir. 

Bu durum Türkiye'deki Devlet hastaneleri
nin içerisinde bulunduğu perişanlığı açık ola
rak ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu du
rum buralara tedavi olmak için başvuran yüz-
binlerce hasta ve yoksul vatandaşlarımızın bu 
hastanelerde hangi koşullar altında tedavi edil

diklerini gösteren hazin bir tablodur. Durumun 
bu şekliyle devamı ülkemizde her geçen gün çok 
sayıda tıbbî ve sosyal faciaların doğmasına ve 
çoğalmasına yol açmaktadır. Ayrıca, bu duru
mun böylesine devamı sosyal devlet ilkesini te
mel amaç kabul eden Anayasamıza da ters düş
mektedir. Çünkü Anayasamız insanın yaşama 
hakkım savunmayı ve onu korumayı Devlete 
başlıca görev olarak yüklemektedir. 

öte yandan, bugün Türkiye'de Devlet has
tanelerimde 1080 Hekim bulunmakta bunun ya
nı sıra da 2997 Hekim serbest muayenehanele
rinde çalışmaktadır. 

Bu vaziyete güre Devlet hastanelerinde ça
lışan 1080 hekimle birlikte, serbest muayenehane 
sahibi olan 2997 hekimin toplamı 4077'yi bul
maktadır. Oysa, 1970 yılına göre Türkiye'de 
10241 mütehassıs ve 5615 de pratisyen hekim 
mevcuttur. Durum bu olduğuna göre Türkiye'de 
genel hekim sayısı 15850'yı bulmaktadır. 

Serbest çalışan ve Devlet hastaımesinde görev 
gören 4077 hekimin dışında geriye kalan 11779 
hekimin hangi sahalarda ve nerelerde görev gör
düklerinin tespit edilmesi de yararlı bir araştır
ma olacaktır. 

Yukarıdan beri ortaya koymaya çalıştığım 
tablo Türkiye'de Devlet hastanelerinin içeri
sinde bulunduğu yürelder acısı hazin durumu 
ortaya sermekten de ötede, sağlık sorunumuzun 
da ne gibi bir çıkmazda olduğunu meydana çı
karmaktadır. 

Döner sermayeli hastanelerle, Devlet hatane-
lerinin hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha ya
rarlı bir şekilde hizmet edebilmelerini sağla
mak amacıyle bulunacak tedbir ve çareleri tespit 
etmek yönünden Anayasamızın 88 nci maddesi 
gereğince bu konuda bir Meclis Araştırması açıl
masını arz ve teklif ederim. 19 Haziran 1972 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
Meclis Araştırma istemi de gündemdeki sırasına 
alınacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 
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IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. —29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak 

Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet, İç
işleri, Malîye ve Plan komisyonlarından 6'şar üye 
seçilerek kurulan 59 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/546) (S. Sayısı : 472 ve 472'ye 1 nci ek) 
(1) 

BAŞKAN — Şimdi, görüşülmesi gereken ka
nunlara geçiyoruz. 

Dünkü Birleşimde Emlâk Kanununun, en 
son Komisyonca müzakeresi intacolunan son 
üç maddesinin müzakeresine geçmiştik, tki mad
desi Meclisçe kabul edilmiş, bir maddesi ise Ko
misyon tarafından talebedilmesi üzerine Meclis
çe Komisyona verilmişti. 

11 nci madde üzerinde Komisyon bugüne ka
dar çalışmalarını sürdürmüş ve 11 nci maddeyi 
yeni baştan tanzim etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Komisyon tarafından düzenlenmiş 
bulunan yeni 11 nci maddeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 11 nci maddesi

nin aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Nispet : 
Madde 18. — Arazi Vergisinin nispeti binde 

3'tür. Arsalar için vergi nispeti; son nüfus sayı
mına göre bağlı olduğu ilçenin belediye nüfusu 
25 OOO'e kadar olan yerlerde binde 5, 25 001 -
100 000 (dahil) e kadar olan yerlerde binde 8 ve 
100 001 ve dana yukarı olan yerlerde binde 10'-
dur. 

Bağlı olduğu ilçenin ayrı belediyesi olmaması 
halinde, ilçe merkezinin içinde bulunduğu beledi
yenin nüfusu nazara alınır. 

Başkan Sözcü 
Çorum Mardin 

Abdurrahman Güler Söz hakkım mahfuzdur 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
Giresun Muğla 

Hidayet ipek Ahmet Buldanlı 
Niğde Kars 

Naci Çerezdi t. Hakkı Alaca 

(1) 472'ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 106 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Kütahya 
A. Fuat Azmioğlu 

Sinop 
Hilmi Biçer 

İzmit 
Söz hakkım mahfuzdur 

Kemal önder 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Amasya 

Salih Aygün 
BAŞKAN — Sayın Kemal Önder, «Söz hak

kım mahfuzdur» diye şerh koymuşsunuz. Mu
halif değilsiniz, söz hakkınız mahfuz. Öyle mi 
efendim?.. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, müzakere açmıyor musunuz efendim?. 

BAŞKAN — Açıyorum efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, bu madde şimdi 

okuttuğum şekilde düzenlenmiştir. Bu madde 
üzerinde yeni baştan müzakere açıyorum. 

Sayın Güler, Başkanlığa gönderilen, madde 
düzenlenmesini öngören bu önergede «Madde 
11» demişsiniz. Halbuki eski madde 11, bu mad
de 18 olması lâzım. Değil mi efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Doğru efendim, 
Öyledir. 

BAŞKAN — Çerçeve eski madde 11, yeni 
maddeye g'öre 18 rakamım alıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Evet, öyledir 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Cevat Önder, buyurunuz efendim. 

CSEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkanın da şimdi ifade buyurduğu 
veçhile, asıl kanunun 18 nci maddesinde yapı
lan değişikliği müzakere etmekteyiz. 18 nci 
maddenin son şekli, malumunuz olduğu üzere 
Yüce Meclis tarafından meydana getirilmiştir. 
Buna göre Arazi Vergisinde nispet binde 3'tür, 
arsalarda ise üç kademeli bir nispet kabul edil
miştir. Yalnız basında olsun, bazı çevrelerde 
olsun Yüce Meclisin yapmış olduğu bu tasarru
fun bir geriye dönüş olduğu, büyük arazi sa
hiplerinin korunduğu, hatta Sayın Müezzinoğlu 
tarafından; bu binde 3 nispetin kabul edilmesi 
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suretiyle bu kanunun reform niteliğinin dejene
re edildiği, bunun bir reform değil, topal re
form olduğu beyan edilmektedir. 

Biz Demokratik Parti olarak bu kanunun 
esprisine muhalefet etmekteyiz. Yalnız, nispetin 
binde 3'e indirilmesi, öyle sanıldığı gibi vergi 
gelirinin çok azaltıldığı manasına alınmama
lıdır. ıBelM bir fantezi olacaktır ama, ben şöy
le bir hesap yaptım, bunu Yüce Meclise takdim 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım biliyorsunuz ki, Em
lâk Vergisine göre matralh, vergi değeridir, 
yani alım - satım değeridir. Biraz fantezi olacak 
ama, fikrimi izah için böyle bir müşahhas mi
sâli vermeyi fantezi de olsa uygun bulmakta
yım. 

Orta Anadolu'da 20 dönüm, yani 20 dekar 
bir arazi farz edelim; binde 3'e göre bunun du
rumunu mütalaa edelim. Onun için, bugün Tür
kiye'de sosyalist geçinen, sosyal demokrat ge
çinen, sosyal adaletçi geçinen ve bu sebeple de 
binde 3'ü az bulanlara arz edeceğim bu rakam
lar bir cevap verecektir. 

20 dönüm - ki dönüm Orta - Anadolu'da 
ortalama 4 bin lira etmektedir - 80 bin lira 
eder. Bunu, 80 bin lirayı matrah olarak, vergi 
değeri olarak, alım - satım değeri olarak kabul 
kabul ettiğiniz takdirde binde 3'ten bunun ver
gisi 240 liradır. 

Malumunu olduğu veçhile Orta - Anado
lu'da arazi bir yıl nadasa terk edilir, bir yıl 
ekilir, bir yıl ekilmez. Böylelikle bu vergi nis
peti binde 3 olmuyor, bizim kanaatimize göre 
binde 6 oluyor. Çünkü, o arazi her yıl ekilmi
yor ki... Bir yıl ekiliyor, bir yıl ekilmiyor. Onun 
için iki yıl olarak nazarı itibara almak gere
kir. Bu itibarla, vergi nispeti binde 6 oluyor ve 
80 bin lira vergi değeri olan, matrahı 80 bin 
lira olan bir arazi sahibi iki yılda 480 lira öde
miş oluyor. Şimdi, bunu müsaadenizle gelire 
tahvil edelim, gayri safi irada tahvil edelim, 
bakalım ki, vergi nispeti binde 3*mü oluyor, 
yoksa %25 veya % 50 mi oluyor? 

Orta - Anadolu'da bir dekardan vasati 100 
kilo buğday elde edilir, 20 dekardan 2 bin kilo 
buğday elde edilir. Bugünkü resmî fiyatlara 
göre buğdayın kilosu 100 kuruştur. 2 bin kilo 
buğday 2 bin lira eder. O halde 2 yılda bir, 20 
dekar yerden 2 bin lira elde ediliyor. Bunu bir 

yıla irca ettiğimiz takdirde her yıl 20 dönüm
lük yerin geliri bin liradır. Bin liradan binde 
3 vergi aldığınız takdirde 240 lira eder ki, Ibu 
aslında bin liralık gelirden % 25 vergi alın
mış olur. Yani binde 3'ü irada kaydettiğiniz 
takdirde bu, % 25 vergidir. Bu hesaplar yapıl
dığı ve gayri sarfi irada dayandığınız takdirde 
vergi nispeti \% 25'e çıkmaktadır. Onun için, 
binde 3'ü böyle mütalâa etmmeek lâzım. Binde 
3 öyle son derece düşük vergi nispeti değildir. 
Bendeniz bunu rakam olarak, misal olarak arz 
ediyorum. Bu sebepledir ki, Emlâk Vergisinin 
servete dayandırılmasını, Arazi Vergisinin ta
mamen servete dayandırılmasını uygun bulmu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan ötürüdür 
M, Yüce Meclis nispetleri yerinde olarak dü-
zeltmitir. 1970 yılında çıkarılan Kanunda nis
petler binde 2 ilâ binde 10 iken, Erim Hükü
meti tarafından teklif edilen kanunda arazi 
için nispet binde 10 iken, tek nispet iken Yüce 
Meclis bunu binde 3'e indirmekle büyük bir 
isabet kaydetmiştir. Kanaatimize göre vergi 
gelirinde de azalma olmayacaktır. 

Bu binde 3 hakkındaki fikrimizi böylece arz 
ve izah ettikten sonra arsa hakkında da bir
kaç hususa temas etmek istiyoruz. Bu vermesi
ni istiyoruz. Vuzuh verdiği takdirde memnun 
kalacağız. 

Arsalar hakkında bizim görüşümüze göre 
nispetler makul bir hadde indirilmiştir. Buna 
rağmen nispetler fazladır. Çünkü, gayri men
kul değer artış vergisi sebebiyle, yanılmıyor
sam % 10 üâ 50 gayri menkulün değer artışı 
vergiye tabi tutulacaktır. Bu itibarla, arsalar 
hakkında yapılan beyanlar, bu meselenin özü
nü bilmeyenler tarafından basında yapılan be
yanlar, spekülâsyondan öteye mana taşımamak
tadır ve Türkiye'nin gerçeklerine de uygun de
ğildir. 

Şimdi Komisyon Başkanı değerli arkadaşım
dan veya Hükümetten şu hususları vuzuha ka
vuşturmalarını istirham etmekteyim; Belediye
ler beldenin müstakbel inkişafını nazarı itiba
ra alarak, halen arazi olan mücavir yerleri şe
hir planlarının içerisine almışlardır. Bu plan 
içinde olan ve kadastro gören yerler arsa mu
amelesi mi görecektir, yoksa arazi muamelesi 
mi görecektir? 
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Çünkü halen şehir gitmemiştir, mücavir yer
dir, ona arsa muamelesi yaptığınız takdirde 
orayı vatandaşın elinden alma durumuna, ora
yı vatandaşın elinden çıkarılması durumuna 
sevketmiş olursunuz. Yani şunu demek istiyo
ruz, mücavir yerler arsa muamelesi görürse bu 
yerlerin sahipleri bu ağır verginin altında ezi
leceklerdir; ellerindeki yerleri ya satacaklar
dır veya mümkün değil ama devlete terk gibi 
bir durumla karşı karşıya kalacaklardır. 

iSonra bu nüfus sayımlarının sık sık yapıl
ması, sık sık demeyeyim ama 5 yılda bir nüfus 
sayımı yapılıyor, 5 yılda bir yapılması ve Tür
kiye'deki şehirleşme, köylerden şehire olan 
akım nazarı itibara alındığı takdirde nüfusla
rın değişmesi böyle arsaların oranlı şekilde, 3 
kademeli şekilde vergiye tabi tutulmasının nis
petlerini sık sık değiştirecektir. Bundaki mah
zurlar Komisyon ve Hükümet tarafından na
zarı itibara alınmış mıdır alınmamış mıdır? Bu 
konuda da - kusura bakmasınlar, belki biz faz
la nüfuz edememiş olabiliriz - bizi vuzuha ka-
vuşturursalar bu bakımdan memnun kalacağız. 
Yani netice olarak; binde 3 oran arazide Tür
kiye gerçeklerine uygun bir orandır, bir nis
pettir. Arsalar için getirilen nispetler de, diğer 
nispetler, hele (binde 151er falan nazarı itiba
ra alındığı takdirde Türkiye gerçeklerine uy
gundur. Biz maddeyi böyle mütalâa etmekteyiz. 
meseleyi böyle vaz'etmekteyiz. 

'Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş

kanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

ıSayın önder'in konuşması münasebetiyle 
çok önemli bir hususu vuzuha kavuşturmak için 
söz almış bulunuyorum. Bu husus, çeşitli çevre
lerde, bu kanun Komisyonumuza geldiği gün
den beri münakaşa edilmektedir, yazılı olarak 
Komisyonumuza yapılan müracaatlarda ve bu 
vergiye karşı yapılan sair yollardan itirazlarda 
yer almış bir hususdur. Bu vesile ile bu hususu 
cevaplamak istiyorum. 

Yüksek Heyetin malûmları veçhile, 1319 
sayılı Kanun, emlâk, arsa ve araziden hangi 
esaslara dair vergi alınacağını tanzim etmiş bu
lunmaktadır. 29 ncu madde tetkik edildiği tak
dirde 2 ayrım ıgöze çarpmaktadır. 

Birincisi; Emlâkte Vergi değeri, o emlâkin 
normal alım satım bedeli, yani rayiç bedeli ola
caktır. Arazide ise durum farklıdır. Sayın ön
der bir hesap yaptılar. Bu hesap Komisyonu
muzun görüş tarzına, 1319 sayılı Kanunun lâf
zına ve yine Komisyonumuzda tanzim edilmiş 
maddeye uymamaktadır. Arazide vergi matra
hı, o arazinin alım satım bedelidir. Ancak, ayrı
ca tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde 
ise arazinin - arsalar hariç - verim gücü de na
zara alınır. Verim gücünün hangi hallerde na
zara alınacağı tüzükte belirtilir denmektedir. 
Bu maddeye ilişkin tüzük neşredilmiş, elimiz
de mer'i bulunmaktadır ve biraz sonra da oku
yacağım bir cetvelden Türkiye'deki bütün vilâ
yetlerde arazi normlarını Yüce Meclise sunmak 
suretiyle Arazi Vergisinin hesaplanmasında 
uyulacak matrahlan Yüce Meclisin dikkatine 
sunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Güler, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; daha önce Mec
lisçe alınan bir karara göre Çarşamba günleri 
saat 17,00'den sonrası denetime bırakılmakta 
idi. Bugün ise T. B. M. M.'nin toplanması mü
nasebetiyle Meclis, normal saat içerisinde ça
lışma imkânı bulamadı. Bu sebeple müsaade 
ederseniz bu kanunun müzakeresinin bitimine 
kadar - bir maddeden ibarettir, 2 de yürürlük 
maddesi var - bu sürenin uzatılmasını Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Şimdi ülke
mizde şu durum mevcuttur araziler üzeninde: 
Bazı yerlerde arazi kıtlığı vardır. Arazi kıtlığı 
nedeniyle rayiç bedel yüksektir. Bu gibi yerler
de Arazi Vergisi uygulanırken, nispetleri uy
gulanırken tayin edilecek matrah rayiç bedeli 
uygulanmayacaktır. Rayiç bedel esas alınma
yacaktır; verim gücü esas alınacaktır. Şimdi 
bu hususa ilişkin tüzüğün 45 nci maddesini oku
yorum. 

«Tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde 
aşağıdaki hallerde arazinin verim gücü de na
zara alınır. Bulunduğu bölgede tarım arazisinin 
azlığı dolayısıyle normal alım satım bedelinin 
yıllık istihsal değeri yolu ile hesaplanacak de-
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ğerden fazla olması ve aradaki farkın normal 
alım satım bedelinin % 25'ini aşması halinde 
Emlâk Vergisi Kanununun 33 ncü maddesinin 
4 ncü bendi gereğince vergi değerini tâdil eden 
sebeplerin ortaya çıkması halinde hesaplana
cak matrah, o araziden alınacak safi hâsılatın 
5 katı olacaktır.» 

Şimdi bu tüzük gereğince Maliye Bakanlığı 
hesaplamıştır. İllere göre hesaplar yapmıştır. 
Bu hesaplara göre her ilde bir dönüm arazinin 
bedeli belli olmuştur. Bu hesapları, Yüce Mec
lisin huzurunda, beyanda buulnacak mükellefr 
lere de kolaylık olmak üzere okuyorum: «Ada
na'da bir dönüm arazinin kıraçta bedeli 172,22 
liradır, taban arazi ise 347,73 liradır, Sulu arazi 
617,57 liradır; ortalama değer 379,17 liradır. 

Adıyaman'da kıraç arazinin bedeli 305;89 li
radır, taban arazinin bedeli, bir dönümünün be
deli 511,11 liradır, sulu arazinin bir dönümü 
777,78 liradır; ortalama değer 531,59 liradır. 

Afyon'da 193,33 liradır kıraçta, tabanda 
455,83 liradır, suluda 1 281,67 liradır; ortalama 
643,61 liradır. Bunlar hep dönüm fiyatı. 

Ağrı'da bîr dönüm kıraç arazi 82,62 liradır, 
taban arazi 190,47 liradır, sulu arazi 385,71 lira
dır ; ortalama değer 219,60 liradır. 

Amasya'da bir dönüm kıraç arazi 412,50 li
radır, taban arazi 733,33 liradır, sulu arazi 
1 116,67 liradır; ortalama değer 754,17 liradır. 

Ankara'da bir dönüm kıraç arazi 169,90 lira
dır, taban arazi 273,43 liradır, sulu arazi 649,11 
liradır; ortalama değer 364,15 liradır. 

Antalya'da kıraç arazi 323,47 liradır, taban 
arazi 809,17 liradır, sulu arazi 1 263,78 liradır; 
ortalama değer 798,81 liradır. 

Artvin'de kıraç arazi 602,38 liradır, taban 
arazi 1 759,52 liradır, sulu arazi 2 642,86 lira
dır ; ortalama değer 1 668,25 liradır. 

Aydm'da kıraç arazi 408,75 liradır, taban 
arazi 831,25 liradır, sulu arazi 1 377,78 liradır; 
ortalama değer 872,59 liradır. 

BAŞKAN — Sayın Güler, Zonguldak'a ka
dar bütün vilâyetleri okuyacak mısınız? Yani 
muhtelif vilâyetlerde değişik istikametlerde de
ğerlendirilmiştir desek acaba tezimizi doğrular 
mı? 

GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim Zon-
guldak'ı da okuyayım; Zonguldak'ta kıraç ara

zi 327,33 liradır, taban arazi 729,17 liradır, sulu 
arazi 1 096,88 liradır; ortamala değer 718,80 li
radır. 

Bunun hepsini, bütün vilâyetleri okumak is
terdim. Vaktinizi... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bun
lar 1972 rayici mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim 1319 
sayılı Kanunun uygulamasına esas olan rayiç
lerdir. Bu rayiçler alım satım rayici değildir. 
Başından beri anlatamadığımız husus budur. 
Tarım arazisinin vergilendirilmesinde alım sa
tım rayiçleri esas alınmayacaktır. Esas alınacak 
husus; arazinin verim gücüdür. Bunu arz etme
ye çalışıyorum. 

Bu esastan hareket edildiği ve komisyonca 
kabul edilen nispet bu esaslara vurulduğu tak
dirde, Sayın Önder'in ortaya koymuş olduğu ra
kamların vergi olarak ortaya çıkması mümkün 
değildir. 

Komisyonumuz şuna kanidir : Binde 3 ver
gi nispetinin düşük olması vergi hâsılatında 
herhangi bir düşüklük yaratmayacaktır. Çünkü 
vergi nispetinin düşük olması, vergi matrahları 
vatandaşlar tarafından beyan edileceğine göre, 
vatandaş ödeyeceği vergi nispetine göre matra
hı beyanda rahat ve serbest olacağından niha
yet Hazinenin kazanacağı hâsılat artacaktır. 
Vergi nispetlerini yükseltmek her halükârda 
vergi hasılatını artırmaya yetmez. Komisyonu
muz bu kanaatinde musirdir. 

Halen Hazineye, bu vergi nispetlerinin dü
şük olması nedeni ile ne kadar vergi hasılatı ge
leceği hesabı da yapılamamaktadır. Yapılamaz.. 
Çünkü vatandaşlar vergi beyannamelerini he
nüz vermemişler, vergi matrahları bu suretle 
henüz belli olmamıştır. 

Belli olmayan matrahlar üzerinden vergi 
hesabı yapılamayacağına göre eski kanuna göre 
mi, yeni kanuna göre mi hasılat düşüklüğü, ha
sılat fazlalığı olacağı yolundaki kıyaslamalar 
da yanlıştır. 

Bir diğer husus, vergi nispetlerinin düşük 
olması Anayasanın 38 nci maddesindeki esasla 
da bağdaştırılamaz. Vergi nispetlerinin düşük, 
ya da fazla olması ile toprak reformu arasında 
bir ilişk' kurmaya Anayasanın 38 nci maddesi
nin sarahati muvacehesinde imkân yoktur. Bu-
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nu, daha önceki konuşmalarımızda her ihtimali 
dikkate almak suretiyle Yüce Meclise arz etmiş 
bulunuyoruz, tekrardan kaçınmak için bu husu
sa dokunmayacağım. Bu konuda şu hususu be
lirtmek istiyorum. Gerek Anayasanın 38 noî 
maddesinin tatbikatı, gerek mer'i olan Gayri 
Menkul Değer Artışı Vergisinin tatbikatı, ge
rek servet transferlerine ilişkin diğer vergile
rin tatbikatı münasebetiyle vatandaşlarımızın, 
vergi mükelleflerinin her halükârda gayri men
kullerinin değerini, mer'i olan kanun ve tüzük 
hükümlerini dikkate almak suretiyle doğru be
yan etmeleri menfaatleri icabıdır. Bu nirengi 
noktalarını böylece belirttikten sonra Sayın Ön-
der'in iki sualine cevap arz etmek istiyorum. 

Sayın Önder, belediye sınırları içinde olup 
da belediyece mücavir saha olarak kabul edil
miş yerlerdeki arazilerin arsa sayılıp sayılma
yacağı hususunda tereddüt olduğunu beyan et
tiler. Bu tereddiidede yine mer'i olan 1319 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
muvacehesinde mahal olmadığına kaniim. Bu 
fıkrayı okuyorum : 

»«Belediye sınırları içinde belediyece parsel
lenmiş arazi arsa, sayılır. Belediye sınırlan için
de olup da belediyece parsellenmemiş bir arazi 
varsa bu arazi arsa sayılmaz, Arazi Vergisine 
tabidir.» arazidir, belediyece parseîlenmişse 
parsellenmiş olması nedeni ile bu araziler, arsa 
sayılacaktır. Madde gayet sarihtir, her hangi 
bir tereddüde mahal yoktur. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Parsellen
meden malûmunuz nedir, imar mı, kadastro 
mu? 

OECÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla,) — İmar parseli 
efendim, Kadastro parselini, malûmları oldu
ğu veçhile belediye yapmaz. 

'İkinci husus, son takdim etmiş olduğumuz 
takrirdeki nüfus esası.. «Hangi nüfus sayımı 
dikkate alınıyor» denmektedir. Bütün kanun 
sistemlerimizde, her kanunu yaparken ortaya 
koyduğumuz, Yüce Mecliste kabul ettiğimiz sis
teme göre son nüfus sayımı esasıdır. Bu husu
su da böylece belirttikten sonra başkaca tered
düdü mucip bir hal olmasa gerektir kanaatin
deyim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Tosya

lı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bu madde ile ilgili olarak iki hususu belirt
mek istiyorum. Bunlardan birimcisi, şimdi Sa
yın Komisyon Başkanımızın işaret buyurdukları 
husustur. Anadolumuz kasabalarının ekserisi 
bağlık, bahçelik olduğu için belediye hudutları 
çok geniştir. Bu hudutlar dahilinde iki türlü 
arazi vardır. Birisi belediyenin şehir imar planı 
dahilinde olan arsalar, araziler; bir de belediye 
hudutları içinde olmakla beraber imar planı 
dışında olan yerler. Belediyelerimiz, gerek par
sellenmiş hudutlar dahilindeki kendine ait ar
saların bu kanunla vergisini vermemelidir; ge
rekse parsellenmiş hudutların dışında kalan ve 
fakat belediye hudutları dahilinde olan, şimdi 
arazi olarak tavsif buyurdukları arazinin de 
Arazi Vergisini vermemelidir. Verilmeyeceğini 
de, 1319 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına is'tinadettirerek Sayın Komisyon Baş
kanımız benden evvel beyan buyurdular. Ben, 
bunların vergilerinin; gerek arsa, gerek arazi 
densin, belediye hudutları dahilinde olduğu 
için, belediyeye aidolduğu için verilmemesini za
bıtlara geçirmek üzere, verilmeyecek şeklinde 
anladığımızı belirtmek için söz aldım, birimci 
husus bu. Eğer verilirse, belediye kazancını bu 
arsalara, bu araziye Emlâk Vergisi olarak ve
rirse öteye hiç bir şey kalmıyor. Verilmemesi 
lâzım... Böyle anlıyoruz biz bu kanunu. 

ISayın arkadaşlarım ikinci husus ve çok mü
him bir husus şu : Binde 3'e itirazım yok ve 
fakat haksızdır diyorum. Çünkü binde 3'e gö
re gerek Anayasamızın 38 nci maddesi, gerek 
61 nci madde ve gerekse bu maddedeki beyan 
rayiç bedel üzerinden diyor. Muhterem arka
daşlarım, rayiç bedel iki türlüdür. Birisi, Sa
yın Komisyon Başkanının buyurduğu gibi, o 
arazinin verimi esas alınarak tayin edilen ra
yiç bedel, bir de sosyal sebeplerin tazyiki altın
da arazinin rayiç bedelidir. Şöyle M; öyle yer 
vardır M, hiç bir verim vermez ve fakat orası 
dağlıktır, arazi darıdır, nüfus kesafeti faz! adır. 
Bir dönüm yer 20 bin lira eder. Fakat o bir dö
nümden kalkan mahsul 100 lira etmez. Arazi 
darlığı sebebiyle vatandfisimiz uzun yıllardan 
beri oraları vatan edindiği için, oradan avrıl-
madığı için arazi kıymetlidir, çok kıymetlidir. 
Benim seçim bölgem olan Kastamonu'nun 13 
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kazası vardır, bu 13 kaza içinde 10 dönüm ge
nişliğinde arazisi olmayan 6 tane kazamız var
dır. 6 tane kazamız da 10 dönüm genişliğinde 
düz arazi yoktur. Burada nüfus kesafeti fazla
dır; tarlalar bayır, iki senede bir ekilmekle be
raber, bir sene ekilip bir sene nadasa bırakıl
makla beraber, arazinin değeri dönümü 10 bin 
liradır, 20 bin liradır. Şimdi rayiç burada ne 
olacaktır? Verime göre olursa beş para etmi
yor. Eğer alım - satım rayicine göre olursa çok 
fazla... 

BAŞKAN — Verime göre verilir Sayın Tos
yalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tarsus'ta
ki bir dönümden de fazla, İzmir'deki bir dönüm
den de fazla. Şimdi madldeye açıklık verilmesi
ni talebediyorum bunu beyan etmekle, yani ke
sin olarak arazinin verimine göre rayiç bedel 
tayin edilir dememiz lâzımdır. Aksi takdirde 
bugün alım - satım rayicine göre olursa senede 
iki, üç defa verim veren yerler de binide 3 ola
cak, bir sene ekilip bir sene nadasa bırakılan 
yerlerinki de binde 3 olacak, arazi darlığı, nü
fus kesafetinin fazlalığı sebebiyle sosyal zorla
maları sebebiyle bir dönümü 20 bin liraya 
kadar olan yerler için alım - satıma göre ra
yiç bedel tayin edilirse bu bir felâket halini 
alır, çok büyük bir adaletsizlik olur. Ya 
maddeye; «Bu rayiç yıllık gelirine göre tâyin 
edilir.» diye kesin olarak bir fıkra koyalım 
veyahut da bu binde 3'ü kademelendirelim. 
Binde 3 taban olsun; kıraç, kurak, verimsiz 
olan yerler binde 3, çok değerli olan yerler 
de binde 4, binde 5, binde 6 şeklinde kade-
melendirilmiş olmalı ve böylece adaleti ve sos
yal adalet temin edilmiş olur. Bu hususları 
sayın komisyonun dikkat nazarına arz ediyo
rum, maddenin tümünün görüşüldüğü şu anda 
bunlara bu şekilde açıklık verilmesinde fayda 
görüyorum, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal önder. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sr.ym Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Arazi Vergisi konusunda bundan önceki 
müzakerelerde görüşlerimizi arz etmeye çalış
mış idik. Arazi Vergisinde müterakki sistemin 
uygulanması gerektiği konusunda gerekçeleri
mizi söylemiştik. Gerek vergi adaletinin sağ
lanması bakımından, gerekse oto - kontrolü 

i sağlama bakımından, gerekse toprak reformu 
ile olan ilişkisi bakımından Sayın Demirel hü
kümetlerinin getirdiği 1319 sayılı Kanunun 
18 nci maddesinde tâyin ve tespit edilen oran
ların uygulamada ve vergi adaletinin ger
çekleştirilmesinde sakıncası var ise, - ki var ol
duğu bir gerçek olarak ortaya çıkıyor, değiş
tirilmek isteniyor - buna daha makul, daha 
âdil, uygulaması daha kolay bir ölçü içerisin
de getirmek ve benimsemek mümkündür. 

ıSayın Demirel hükümetlerinin getirdiği 
Emlak Vergisi Kanununun 18 nci maddesi iş
lemeyecek diye müterakki sistemden vazgeç
mek doğru değildir. Şimdi sayın komisyon 
binde 3 oranını muhafaza etmekte İsrar etti
ler. Binde 3 oranı muhafaza edildiği takdirde 
ne olacaktır? Bugün tarım arazisinden Gelir 
Vergisi alınamadığından şikâyet edilmektedir. 
Bu, küçük toprak işletmesini kullanan köy
lümüzün ödemediği bir Gelir Vergisi midir? 
Hayır. Binde 3 oranı, küçük çiftçimiz için lâ
yık görmediğimiz, artırılmasını istediğimiz bir 
oran mıdır? O da hayır. Ama binde 3 oranı 
seyyanen muhafaza edildiği takdirde, büyük 
işletmelerin; 1 500 dönümlük, 1 000 dönümlük 
500 dönümlük büyük pamuk işletmelerinin, 
yani pamuk üretimi yapan işletmenin Gelir 
Vergisinin oto kontrolünü sağlama bakımın
dan önemlidir. 1,5 milyon lira vergi değeri 
olan 500 dönümlük bir pamuk işletmesini 
düşününüz. Binde 3 ten seyyanen tatbikat ol
duğu takdirde ödeyeceği vergi 4 500 lira ola
caktır. 4 500 lira Emlâk Vergisi, Arazi 
Vergisi ödeyecektir ve Gelir Vergisinden bu
nu mahsubedecektir. Ama müterakki esas içe
risinde bu oran artırıldığı zaman, küçük çift
çi için değil, büyük işletme için artırıldığı 
zaman, artan miktarda Gelir Vergisinden 
mahsubetmek zorunda kalacaktır. Ya büyük 
sayıda Arazi Vergisi ödeyecektir, veyahut da 
Gelir Vergisinin hesabını doğru dürüst tutmak 
zorunda kalacaktır. O halde büyük çiftçi için 
mükerrer vergi almak bahis konusu değil. Ge
lir Vergisini eğer zaten doğru olarak veri
yorsa ödeyeceği Emlâk Vergisi düşeceği için 
bir kaybı yoktur; ama burada doğru dürüst 

I Gelir Vergisi, Ziraî Gelir Vergisi sağlanacak
tır. Binde 3 oranı muhafaza edildiği takdir
de demekki, oto - kontrol olma vasfı gereği 

I gibi, olması lâzımgeldiği gibi olmuyor. 
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Bunun yanında 300 dönümlük bir Orta 
Anadolu buğday üretim işletmesiyle 300 dö
nümlük, Adana'daki dönümünden 400 kilo pa
muk elde edilen pamuk işletmesi, pamuk 
üretimi yapan bir tarlayı aynı tutamayız. 

iSaym Komisyon Başkanı lütfetsinler, orta
lama verim rayicinden bahsettiler. Değerli ar
kadaşlarım, sayın Komisyon Başkanı beni af
fetsinler; fakat okudukları verim rayici liste
sinin bir kıstas olamayacağı kanaatini taşıyo
rum. Elimizdeki Emlâk Vergisinin hüküm
leri meydanda. Bu bir tatbikat meselesi olarak 
karşımıza çıkacak, netice olarak öyle görülü
yor. Ümidederim ki, tatbikatçılar sayın Ko
misyon Başkanımızın buradan verdiği ölçüyü 
kıstas olarak alsınlar. Rayiç bedelin ne ol
duğu konusunda Emlâk Vergisini tadil eden 
kanun tasarısının muayyen maddeleri ve Em
lâk Vergisi kanun tasarısının muayyen madde
leri vardır ve burada da tartışması uzun uzun 
yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, toprak reformuyle 
Emlâk Vergisinin alâkası var mı yok mu? 38 
nci madde üzerinde tartışma yapılır ve sayın 
komisyon başkanı mükerreren 38 nci maddenin 
2 nci fıkrasından bahseder. Ama aynı 38 nci 
maddenin bir de 3 ncü fıkrası vardır. Şimdi her 
2 fıkrayı beraber okuyalım ve bir neticeye va
ralım. 

Madde 38. — Fıkra; «ödenecek karşılık, 
taşınmaz malın tamamının kamulaştırılması ha
linde o malın mâlikinin kanunda gösterilecek 
usul ve şekle uygun olarak bildireceği vergi 
değerini; kısmen kamulaştırmalarda da vergi 
değerinin kamulaştırılan kısmına düşen mikta
rını aşamaz.» 

Fıkra 3; «Kamulaştırılan taşınmaz mal kar
şılığının vergi değerinden az takdir edilmesi 
halinde mâlikin itiraz ve dava hakkı saklı
dır.» 

3 ncü fıkra ile 2 nci fıkra birlikte mütalâa 
edildiği zaman pekâlâ değeri 1,5 milyon lira 
edebilecek olan bir işletme 2-2,5 milyon lira 
olarak gösterilebilir. Vergi oranı büyük işletme 
olarak düşük sayılacağı için, küçük işletme ba
kımından söylemiyorum, büyük işletme bakı
mından 2,5 milyon lira gösterilebilir, vergisi 
ödenir; 1 sene sonra, 2 sene sonra, 3 sene sonra 
toprak reformu yapılması muhtemel bölgelerde 

düşününüz rakam büyüyecektir. 15 milyon lira 
eden bir köy sahibinin, işletme sahibinin 15 
milyon lirayı rahat 20 milyon gösterme imkânı 
vardır. Binde 3 oranı asgari olarak tespit edil
diği takdirde, 3 ncü fıkraya göre ihtilâf halin
de dava edecektir; «Ey idare siz benim değe
rimden az takdir ettiniz» diyecektir. Anayasa
nın 38 nci maddesi hususi olarak vergi değerini 
istimlâk bakımından getirmiş, koymuş. 

Şimdi böyle bir alternatif de bahis konusu. 
Ayrıca, Toprak Reformu kanun tasarısı yuka
rıda görüşülüyor; Emlâk Vergisinden kaynak 
arama yoluna gitmiş veyahut gitmek isterler. 
Şimdi bu imkân da bir ölçüde ortadan kalkmış 
bulunuyor. Yalnız, bu maddeyle değil, bunun 
dışında kabul edilmiş bazı maddelerle de bu 
ortaya çıktı. Bugün bir apartman katı sahibi 
olan vatandaş eski kanuna göre ödediği vergi
den % 30 daha az vergi ödeyecektir. Gerçek 
bu. E.. Şimdi burada asıl vergilendirilecek olan 
büyük işletmelerde bir adalet bir nasafet içeri
sinde vergilendirmeme yoluna gittiğimiz zaman 
elbetteki doğrudan doğruya ve dolaylı olarak 
da bir adaletsizlik yapmış olacağız hem reform
ların teminatsız diyeceğiz, hem de iş başa ge
lince yapmayacağız; bu olmaz tabiî. 

Vatandaş aslında kazandırıldıktan sonra, 
makûl bir ölçü içinde vergi verir. Ancak, vatan
daş, kazanıp mâkul bir ölçüde vergi istendiği 
zaman bir tek şeye karşı çıkar. O da haksızlığa, 
adaletsizliğe... Bizim asıl dikkat edeceğimiz ko
nu' budur. Biz vatandaştan aman vergi alacak 
mıyız, almayacak mıyız telâşı içinde olamayız. 
Biz kazanandan, kazandırılandan vergi aldık 
mı? Aldık. Ama vergi alırken genellik, adalet 
ilkesine dikkat etmek ve haksızlık yapmamak 
zorundayız. Haksızlık oldu mu vergi miktarı 
ne olursa olsun vatandaş isyan eder. işte Per
sonel Kanunu. Aslında 8 milyar lira para da
ğıldı... 

BAŞKAN — Oraya girmeyelim Sayın Ön
der, mevzuumuz değil. Siz onu söylediniz mi 
cevabını alırsınız. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Ama bir 
haksızlık, yani bir sosyal mesele olması dolayı-
siyle söyledim. Yani bir örnek olarak ifade et
mek istiyorum. Ama memnun olan yok, mem
nun olan yok... Aslında vatandaş haksızlık ol
mamasına dikkat eder. 
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Bu itibarla bu arazi vergisinde de binde 3 
oranı üzerinde hassasiyet gösteriyorsak, bu, 
orta halli çiftçi için az olduğundan değil, orta 
halli çiftçiyle orta halli olmayan varlıklı çift
çi arasında genellik kaidesi bakımından adale
ti bozduğu için ve toprak reformu bakımından 
endişe getirdiği içindir. 

Bu itibarla fikrimizi tekrar ifade etmek ih
tiyacını duyduk. Çünkü, Sayın Başkan «söz hak
kım mahfuzdur.» ibaresini sadece konuşma hak
kı olarak mütalaa etti. Halbuki., biz arsalar ba
kımından ayrı görüşte, tarım oranı olan tek 
nispet bakımından ayrı görüşte idik. Bu itibar
la tekrar olarak görüşlerimizi ifade etmek du
rumunda kaldık. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın önder ben size o suali 

sorarken, önümde bulunan komisyon raporunda 
«Söz hakkım mahfuzdur» ibaresini koymuşsu
nuz, bu şekliyle bu rapora muhalif misiniz, yok
sa bu raporla beraber misiniz onu öğrenmek 
istedim. Şu halde de birşey anlayamadım he
nüz. Yani, bu rapora muhalif misiniz, onun 
için söyledim. Söz hakkım mahfuzdur dendiği 
anda, komisyonun eğer muhalif kalmışsa üye
lerine söz verebiliyoruz, onu söylemek istedim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Ben de etraflı 
söyledim. «Söz hakkım mahfuzdur.» ibaresi niye 
konuyor efendim? 

BAŞKAN — Bir komisyon üyesi mensubol-
duğu komisyonda muhalefet şerhi koymuşsa 
söz hakkı doğuyor, itirazı varsa doğuyor. Yok
sa komisyon mukarreratma İçtüzük gereğince 
imza atmış bir kişinin söz hakkı doğmuyor onu 
söylemek istedim. 

Buyurun sayın Komisyon Başkanı. 

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

Sayın önderin konuşmasından sonra, daha 
önce açıklığa kavuştuğunu zannettiğimiz bazı 
hususların tarafımızdan iyi anlatılamadığı ka
naatine vardığım için meseleleri tekrar en kısa 
tarzıyle ele almak lüzumunu hissettim ve bu 
nedenle söz aldım. 

Şimdi, konuşmalarımızın başında da söyle
dik, vergi nispetinin düşük veya fazla olması
nın toprak reformuyla hiçbir ilişkisi kurulamaz. 
Toprak reformuyla ilişki kurmamıza, zahiren 

kurmamıza ve bazı çevrelerin bu zahirî havadan 
istifade ederek toprak reformu vergiye baskı 
aracı olarak kullanma temayüllerine imkân ve
ren 38 nci maddeyi hep beraber okuyalım. 38 
nci madde son tadil şekliyle kil, en son tadille 
meriyete girmiştir; «Devlet ve kamu tüzel kişi
leri kamu yararının gerektirdiği hallerde karşı
lıklarını peşin ödemek şartıyle özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malların kanunla gösterilen 
esas ve usullere göre tamamını veya bir kısmı
nı kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî ir
tifaklar kurmaya yetkilidir.» demektedir 1 nci 
fıkra. Dikkat edildiği takdirde kamulaştırma
nın unsurları bu maddede sayılmış, ele alınmış
tır. «Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yara
rının gerektirdiği hallarde,» dikkat edilsin, 
«Karşılıklarını peşin ödemek şartıyle» karşılık
larını peşin ödemek şartıyle özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malları kanunda gösterilen 
şekil ve şartlara uygun olarak kamulaştırabile-
ceklerdir. Demek ki, bir taşınmaz mal vardır, 
kamu yararı icabettirdiği zaman karşılığı peşin 
ödenmek şartıyle Devlet ve kamu tüzel kişileri 
tarafından kamulaştınlabilecektir. 

Şimdi, ödenecek karşılık nedir; ona geliyo
rum. «ödenecek karşılık, taşınmaz malın tama
mının kamulaştırılması halinde o malın mâliki
nin kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun 
olarak bildireceği vergi değerini, kısmen kamu
laştırmalarda da vergi değerinin kamulaştırılan 
kısmına düşen miktarını aşamaz» ve devam edi
yor; «kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının 
vergi değerinden az takdir edilmesi halinde 
malikin itiraz ve dava hakkı saklıdır.» 

Şimdi malı kamulaştırılan şahıs var, malı 
'belli nedenlerle kamulaştıran kamu idaresi, var. 
Kamu idaresi, karşılığın takdirinde tamamen ser
besttir, vatandaşın bildireceği vergi değeri ile hiç
bir şekilde bağlı değildir. Vatandaşın bildirece
ği vergi değeri ile bağı olan kimdir? Vatandaştır. 
Vatandaş kendisine karşılık olarak takdir edilen 
miktan az bulursa mahkemeye gidecektir, ba
ğımsız hâkim huzuruna gidecektir, malının kar
şılığını isteyecektir. Bilirkişiler tayin edilecek
tir, celseler devam edecektir, sonuçta hâkim 
karar verecektir. Neye karar verecektir? Vatan
daşın malının karşılığına karar veremeyecek
tir, vergi değerine karar verebilecektir. Altın
da ise ona karar verebilecektir. Demek ki, ver-
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gi değeri esasının konmasında kayıt altına alı
nan, kamulaştırmayı yapan idare değil, vatan
daşın kendisidir. 

•Binaenaleyh, 'bu maddeyi toprak reformunun 
uygulanmasında esas alıp, toprak reformunu 'bu 
suretle vergi değerine baskı aracı olarak her 
vesile ile buraya çıkıp söylemek, asgarî mâ
nada Anayasanın 38 nci maddesine uymamak 
olur. Bunun uyduğunu kimse söyleyemiyor. ıSa-
ym Devlet Bakanı İlhan Öztrak Beyle bu ko
nuda münakaşaya girdik. Bu konuda yapılan 
münakaşada bana hak verdiler: «..Ama h'iz Top
rak Reformu Kanununu getiriyoruz, Emlâk ve 
Arazi Vergisinin hâsılatında % 20 'sini toprak 
reformuna fon olarak ayırdık. Bu verginin hâsı
latı az olursa hu % 20 de az olacaktır; bu yön
den ilişki kuruyorum» dediler. Ve böylece Ana
yasadan kaçınıp, (Mecliste henüz kalbul edilme
yen, tasarı halinde olan !bir kanuna sığındılar. 

Arkadaşlarım, şimdi biraz munsif olmak 
lâzımigelir. 1970 yılında Emlak ve Arazi Vergi
sinde beyan esasını getiren bir Hükümet, bir ik
tidar var; ıo iktidarın bağlı olduğu bir iktidar 
ıgrubu var. Beyan esasını getiren bu grup, Ana
yasanın 38 nci maddesine rey veren bu grup.. 
!Bu belgelenmiş hal ortada iken, bir grupu bir 
vesile ile, biç ilgisi olmayan bir vesile ile top
rak reformu gibi her türlü münakaşanın üs
tünde tutulması lâzımgelen Ibir mesele içinde 
göstermek ve toprak reformuna karşı saymak in
saflı olur mu? 

Tekrar arz edeyim; 38 nci maddenin lâfzı ve 
ruhu karşısında vergi nispeti ne olursa olsun, 
bu vergi nispetinin, alınacak verginin toprak 
rdformuyle hiçbir ilgisi yoktur; Komisyonu
muzun çoğunluğu da bu görüşte'dir. 

İkinci husus; binde 3 nispetinde adaletli ya 
da adaletsiz olduğu noktasında toplanmakta
dır. 

Sayın önder diyorlar ki, Adana'da 500 bin 
lira, yahut 1,5 milyon lira değerinde bir işlet
me hinde 3 nispetinde az vergi ödeyecek, Ka
radeniz'deki bir işletme başka türlü daha fazla 
vergi ödeyecek, Bu kıyaslama yanlıştır. Hangi 
ölçülere göre yanlış? Koyduğumuz esaslara gö
re yanlıştır. 

Birinci konuşmamda 29 ncu maddeyi okudum. 
29 ncu madde arazi için ikili kıstas getirmiştir, 
dedim. 
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Bir arazinin normal alım - satım bedeli, ra
yici vergi hesaplanmasında esas alınacaktır. 
dedim. 

Ancak, Türkiye'de bazı hallerde - ki, çoğun
lukla bu halde arazi kıtlığı nedeniyle arazile
rin normal alım - satım bedelleri gerçek de
ğerlerin üzerinde seyretmektedir dedim. 

Komisyon, madde tanzim ederken ve bu 
maddeye bağlı tüzük sevkedilirken bu hali de 
dikkate almış dedim ve şunu okudum: 

«Bulunduğu bölgede tarım arazisinin azlığı 
dolayısıyle normal alım - satım bedelinin yıl
lık istihsal değeri yolu ile hesaplanacak de
ğerden fazla olması ve aradaki farkın normal 
alım - satım bedelinin % 25'ini aşması halinde, 
o yerlerde alım - satım bedeli uygulanmayacak, 
verim gücü nazara alınacaktır» 

iSarih... Dernek ki, Karadeniz'de toprak azlı
ğı, nüfus kesafetinin fazla olması nedeniyle ver
gi hesaplanırken normal alım - satımı değeri dik
kate alınmayacak, verim gücü dikkate alınacak
tır. Verim gücü dikkate alınacağı için Karade
niz'deki ödenecek vergi Adana'dakine nazaran 
bittaJhiî az olacaktır. Adana'da ise aradaki fark 
% 25'i geçmeyeceği için koymuş olduğumuz nis
pet, 'alım - satım bedeline göre bulunacak: mat
raha uygulanacaktır. Binaenaleyh 1,5 milyon de
ğerinde işletme de Adana'da fazla vergi verir
ken Karadeniz'deki vatandaş binde 3 nispetin
de, ona nazaran daiha az vergi vermek sure-
'iyle adalet bu verginin bünyesi içinde sağlan
mış olacaktır. 

'Sayın arkadaşlarım, uzun ve kesif bir çalış
ma sonunda gücümüzün yettiği ölçüde her ihti
mal dikkate alınmak suretiyle huzurunuza Ko
misyonumuz ibu tasarıyı sevketmiştir. İltifat 
ederseniz çok az sakıncalı bir kanunu milleti-
"mize armağan etmiş olacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, kısa bir 

tavzihte bulunmak için söz istiyorsunuz?.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet,. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Demin söz aldığım zaman elimizdeki Emlâk 
Kanununun esaslarına göre konuşmuştum. Konuş
mamdan sonra iMaliye Bakanlığı 'Gelirler Genel 

J 'Müdürlüğü temsilcileri çıkarmış olduklan bir 
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tüzüğü bana verdiler. Bu tüzükte Emlâk ve Ara
zi Vergisinin tayinine esas olan maddeleri işa
retlediler, okudum. 

Durum şöyle : 
«Tarım arazisinde verim gücünün nazara alı

nacağı haller: 
Verim Gücü: 
Madde 44. — Bu tüzükte geçen verim gü

cü deyimi, arazinin normal bir bakımda işletil
mesi halinde kendi yapısındaki özelliklere göre 
verebileceği yıllık istihsal değerini kapsar.» 

«Madde 45. — Verim gücünün nazara alına
cağı haller : 

Tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde 
aşağıdaki halleı'de arazinin verim gücü de na
zara alınır. 

iBulunduğu 'bölgede tarım arazisinin azlığı 
dolayısiyle normal alım - satım bedelinin yıllık 
istihsal değeri yoluyle hesaplanacak değerin
den fazla olması ve aradaki farkın, normal alım 
- satım bedelinin % 25'ini aşması halinde alım 
- satım değeri uygulanmayacak, onun yıllık is
tihsal geliri esas alınacaktır.» 

Benim ısrar ettiğim bu nokta idi. Yani nüfu
sun çok, arazinin gayet dar olması sebe'biyle, 
bir dönüm arazinin Karadeniz sahillerinde 20 
bin lira olduğu ve fakat yıldaki istihsalinin 60 
liradan fazla olmadığı bölgeler için idi. 

Memnuniyetle gördük ki, kanunda açıklık 
olmamakla beraiber, bu tüzükte bu hususa 45 nci 
madde ile açıklık getirilmiştir. Arazinin dar, 
nüfusun çok olduğu yerlerde alım - satım be
delinin, yıllık istihsal gelirinden çok olan yer
lerde alım - satım değeri değil, yıllık istihsal 
geliri uygulanacaktır diyor tüzük. Biz de bu
nu böyle anlıyoruz; zapta da böyle geçiriyoruz, 
vatandaşlarımız da bunu böyle duyacak ve fe
rahlık hissedecektir. 

Tavzihen arz eder, Maliye Bakanlığı ilgili
lerine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok... 

Bu konuda daha önce Sayın Karaaslan ve 
Sayın Çağlar tarafından verilmiş bir önerge 
vardır. 

ISaym Karaaslan .. Yok. 
Sayın Çağlar?.. Yok... 
Biraz evvel Komisyon tarafından yeniden 

düzenlenmiş bulunan maddeyi okutmuştum. 

Hafızaları tazelemek için, maddenin Komisyon 
tarafından nasıl tedvin edildiğini okutayım. 
Onu takiben 'bu önerge üzerinde işlem yapa
cağım. Önerge sahipleri burada olmuş olsalar
dı, belki Komisyon madde muhtevasında öner
ge münderecatmı dikkat nazara almıştır; vaz
geçerlerdi. 

Evvelâ maddeyi okutuyorum arkadaşlarım. 
(11 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Madde Komisyon tarafından bu 

okutulan şekliyle düzenlenmiştir. 
Sayın Ahmet Karaaslan ve Sayın Süleyman 

Çağlar tarafından daha önce verilmiş bulunan 
bir değişiklik önergesi, Meclisçe dikkat nazara 
alınmak kaydiyle kabul edilmiş bulunmakta 
idi. Bu önergeyi Komisyon dikkat nazara ala
rak maddeyi bu şekilde düzenlemiştir. 

Önergeyi takdim ediyorum. 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 11 nci maddesi 

ile değiştirilen 1319 sayılı Kanunun 18 nci mad
desini değiştiren maddenin 2 nci fıkrasında 
«İl nüfusu» tâbirinin çıkarılarak bunun yerine 
«arsanın bulunduğu malhal nüfusu» tabirinin 
konmasını arz ve teklif ederiz. 

Malatya Manisa 
Ahmet Karaaslan Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlar. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) —.Sayın 

Komisyonun getirmiş bulunduğu metne işti
rak ediyor ve takriri geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Takri

ri geri alıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergede imzası bulunan iki ar

kadaşımız önergeyi geri aldıklarını burada be
lirttiler. Bu selbeple başka önerge de olmadığı
na göre, Komisyonun getirmiş bulunduğu yeni 
18 nci maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük maddelerine geçiyorum. 
Madde 28. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. Ancak, bu kanunun 2 ve 8 nci 
maddeleri hükümleri 1 . 3 . 1971 tarihinden iti
baren uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyon bu maiddeyi düzeltmiş ve şimdi okuta
cağım şekle ifrağ etmiştir, takdim ediyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 

sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı madde-
lerinin kaldırılması, değiştirilmesi ye bu kanu
na bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının 26 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

59 Nolu Geçici Komisyon Başkanı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

Madde 26. — Bu kanun 1 . 3 . 1972 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

Ancak, bu kanunun 2 ve 8 nci maddeleri 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibarjen uygulanır. 

İBURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, önergede yalnız Başkanın mı imzası 
var? Komisyon ekseriyet esasına dayalı oldu
ğuna göre, diğer komisyon üyelerinin imzası 
var mıdır? 

BAŞKAN — Komisyon daima yetkilidir; 
Komisyon tarafından verilen bu şekildeki ta
lepler her zaman için komisyon adına, izafe
ten verilir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, bir noktaya işaret etmek istiyorum. 
Meclisimizdeki tatbikat böyle değildir; Ko
misyon Başkanının vermiş olduğu bir değişik
lik önergesi Komisyonun ekseriyetinin ıttılaına 
arz edilmediği ve bu önergeye iştirak etmedik
leri için Başkanlık Divanınca nazarı dikkate 
alınmaması şeklinde idi. Bundan evvelki muh
telif kanunlarda da bu böyle olmuştur. Komis
yonca verilen önergelerde yalnız Başkanının de
ğil, Komisyonun ekseriyetinin imzasının bulun
ması gerekiyordu. 

»BAŞKAN — Bir itiraz vukubulmadığı tak
dirde, on yıllık tatbikat, daima Komisyon Baş
kanının, o Komisyonu temsile yetkili olması ba
kımından, itimat gösterilmesi mahiyetini ge
rektirmektedir. Bunun için de, Komisyon üye
leri tarafından bir itiraz vukuibulursa kendi iç 
bünyelerinde olan bir hadisedir, ona el koymak 
mümkündür Başkanlıkça. 

Yani ISayın Asutay, şunu bilesiniz ki, 11 yıl
dan beri gelen tatbikatta Komisyon başkanı ta
rafından verilmiş bir önergenin münderecatın-
da, muhetevasmda, o komisyon üyelerinin hep
sinin imzası var mıdır, yok mudur, bu hususi ola
rak görüşülüp karara bağlanmış mıdır, bunu bu-

| rada tartışamaz, görüşemeyiz, bununla amel 
edemeyiz. Ama, bir itiraz vukubulduğu takdir
de o mesele hakkında sual sorarız. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) [±- Sayın 
Başkan, bundan üç gün evvel yapılmış olan 'bir 
kanun müzakeresinde Başkanlık Divanı biraz 
evvel arz ettiğim hususa itibar etmişti. 

IBAŞKAN — Bir itiraz vukubulmuşsa müm
kündür ama, her Komisyon başkanı tarafından 
verilmiş olan önergenin altında Komisyon üye
lerinin imzası var mı, yok mu, diye Başkanlıkça 
bir araştırma yapmak şu ana kadar teamül da
hilinde değildir. Mamafih bu itirazınızı Komis
yon Başkanı cevaplandırsın. 

GEÇÎGİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başka
nım, bu önerge tarafımdan verilmiş değildir. 
Komisyonumuzun 26 . 6 .1972 gvam 15,30 da Ko
misyon odasında yapmış olduğu toplantı so
nunda varmış olduğu karara göre verilmiş bir 
önergedir, arz ederim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkanım, Hükümet tasarısında bir değişiklik 
yok, Komisyon değiştirmiyor 26 ncı maddeyi. 
26 . 6 . 1972'de Komisyon neden buna lüzum gö
rüyor da bu 'değişikliği getiriyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR
RAHMAN ıGÜLER (Çorum) — Efendim malum
ları veçhile, kanunların hangi tarihte yürürlü
ğe gireceği Yüce Mecliste mesele yapılmış, mü
nakaşa edilmişti, geçici madde münasebetiyle. 
Tasarıda, kanun yayımı tarihine yürürlüğe gi
rer, denmekte idi. Bu getirdiğimiz değişiklikte 
ise yayımı tarihinde değil, 1 . 3 . 1972 tarihinde 
yürürlüğe girer, demek suretiyle Meclisin tema
yülüne uymuşuzdur, arada fark vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANEITTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

iSeyahat Acentalan Kanunu müzakere edi
lirken kanunun muhtelif maddelerinde Komis
yon değiştirge önergeleri verdi Başkanlık Diva
nına. O celselerin Başkanı da ISayın Kemal Ziya 
öztürk idi. İlk önerge okunduğu zaman Başkan
lık Divanı şıöyle dedi: «Komisyon kendi başına 
değiştirge önergesi veremez. Komisyonun bu 
önergeyi verebilmesi için âzalarının ekseriyeti-

I nin de önergenin altında imzalarınm bulunması 
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lâzımdır. Meclisin prosedürü budur, bugüne ka-
darki tatbikatı budur, bunun aksine bir muame
le yapamam.» 

Q .zaman arkadaşlarımızdan biri, Komisyon 
tarafından verilmiş olan önergenin yeterli oldu
ğunu kabul ettiği için verilen önergeyi benimse
di. Hattâ Komisyonca hazırlanmış olan tadil 
önergelerinden birinin altım da ben imzaladım 
ve böylece milletvekilleri traafından verilmiş 
olan tadil önergeleri muameleye kondu. 

Şimdi görülüyor M, yalnız Komisyon Başka
nının imzasını havi bir değiştirge önergesi mua
meleye konuyor. Komisyon Başkanı değiştirme
ye yeterlidir, yetersizdir, iddiasında değilim. 
Ancak, bundan evvelki tatbikat, bu tatbikatla 
çelişiyorsa onu da bilmem. Bundan evvel yapı
lan muamele ile bu muamele arasında bir çeliş
ki var, bendeniz buna arz etmek istedim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Biraz evvel vaki beyanımla bu 
meseleyi hallettiğimizi zannetmiştim, Ancak tek
rarında fayda var: 11 yıldan beri bu Meclis, ka
nunların ,müzakeresinde nasıl bir uygulama tat
bik ediyorsa aynı uygulama muntazaman devam 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Komisyon 
adına oturan şahıs Komisyonun yetkili şahsıdır; 
bu ister Başkan, ister sözcü olur. Bazı komisyon
lar Başkan yerine bir sözcü tâyin ederek bütün 
temsil yetkisini onda toplarlar ve Başkanlık, Ko
misyonun yetkili şahsı ile muhajvere eder. 

Şayet Komisyon kendi bünyesinde birtakım 
ihtilâflara düşmüş ise ve bu yetkiyi 'kötüye kul
landığı hakkında bir iddia Başkanlığa tevcih 
edilirse, onu tahkik ederiz. Onun haricinde her 
meselede burada Komisyon Başkanının veya yet
kilinin her konuşmasında, Komisyon üyelerinin 
çoğunluğu bu beyanları, bu iddiaları, bu fikir
leri bu değişiklikleri, bu demeçleri tasvibedi-
yor mu, etmiyor mu, gibi bir tahkikin yapılma
sı bugüne kadar .ne cereyan etmiştir, ne de bun
dan sonra mümkün olabilecektir. 

Kaldı ki, sayın arkadaşımızın sebkolunan bir 
itirazı muvacehesinde meseleyi Komisyon Baş
kanına sorduk, eğer Komisyon Başkanı demiş 
olsaydı ki, «Bu benim tek taraflı bir irade be
yanım, kendiliğimden ben bu hükmü ileri sür
düm.» o zaman mesele belki bir Komisyon ihti
lâfı haline gelebilirdi. Halbuki arkadaşımız Sa

yın Asutay'm beyanına cevap buyurdular ve de
diler ki, «Bu meseleyi daha evvel Komisyon ola
rak tezekkür ettik ve bir esasa bağladık. Ko
misyondan çoğunlukla temin ettiğimiz rey mu
vacehesinde meseleyi getir'dik.» 

Zannediyorum ki bu suretle mesele zail ol
muştur. Aslında uygulama benim şimdi ifade 
ettiğim şekilde yapılmaktadır ve bundan sonra 
da böyle cereyan edecektir. Komisyon mesaisin
de çoğunlukla karar alınmadığı iddia olunan bir 
mesele karşısında kalınırsa, o zaman Komisyo
nun çalışma tarzına Başkanlıkça müdahale edi
lebilir. Onun haricinde, her meselede, Komisyo
nun bu hususta çoğunlukla almış olduğu karar 
var mıdır, yok mudur, Başkanlık; imza sahih 
midir, değil midir gibi bir kontrol mevkiinde de
ğildir. 

Şimdi Komisyon maddeyi bu şekliyle düzen
lemiştir, yeni baştan değiştirmiştir. Başka söz 
isteyen var mı?.. Yok. 

Yeni baştan düzenlenmiş bulunan ve biraz 
önce okutmuş bulunduğum 26 ncı maddeyi Yü
ce Heyetinizin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili var mı?.. Yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümünü 
oyunuza sunmadan evvel dikkat nazarımızı cel
beden bir hususu düzeltmek için Heyetlinize bil
gi sunacağım. 

Şimdi bu vaki müzakereler sonunda geçici 
25 nci maddede yazılı olan husus şöyle idi : 
«Aynı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir.» 

Halbuki, müzakereler sırasında bir madde 
değil, iki geçici madde eklenmiştir. Bu sebeple 
«aynı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir» deyiminin yerine; «aynı kanuna aşağıdaki 
gececi maddeler eklenmiştir» şeklinde düzeltil
mesi gerekir. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü itibariyle açık oylamaya ta
bidir. 
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Sayın Cevat Önder, kanun açık oya tabi ol
duğuna göre 110 değil, 137 nci madde muvace
hesinde, oyunuzun rengini belirtmek 'için kısa 
beyanda bulunmak istiyorsunuz, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Demokratik Parti Grubunun oyunun rengi
ni belirtmek maksadıyle söz almış bulunmakta
yım. 

Sayın arkadaşlarım, bu vergi bir servet ver-
gisidir. Vergiyi gelirden ayırıp servete daya
mak bir geriye dönüştür. Biz, verginin irada 
dayanmasını devamlı savunduk ve savunacağız. 
Bizim savunduğumuz fik'ir, Vergi Reformu Ko
misyonunun fikridir. Vergi Reformu Komisyo
nu Ali Alaybek'in başkanlığında toplanmıştır. 
Müsteşar Muavini Sayın Hakkı Musa Ballı'nm 
da iştirak etmiş olduğu bir kom'isyondur. 

Emlâk Vergisinde beyan usulü bugünkü 
nartlar karşısında işlemeyecektir. Beş milyon 
beyannamenin tetkiki mümkün olmayacaktır. 
Bu itibarla biz, beyan usulünün 'karşısındayız, 
tahrir usulünün devam etmesi niyetinde ve ka
rarındayız. 

Tahrir usulü de yine Vergi Reformu Komis
yonu tarafından kabul edilmiş bir usuldür. Be
yan usulü, idare ile mükellefin arasını açacak
tır ve işlemeyecektir. 

Vergi değerinin ne olduğu kes£n olarak belli 
değildir. Çünkü Anayasanın 38 nci maddesinde 
alım - satım değerinden değil, kanunla bslirti-
bn vergi değerinden bahsetmektedirler. Bu iti
barla Sayın Abdurrahman Güler burada 38 nci 
maddeyi açıklarken, kusura bakmasınlar, teş
bihte hata olmaz, kaş yapayım derken göz çı
karmıştır. Vergi değeri alım - satım bedeli ol
duğu takdirde, alım - satım bedeli çok olan ve 
fakat verim gücü as olan arazide vergi değeri 
oatrah olarak verim gücüne dayanırsa, bu tak
dirde kamulaştırmada vatandaş son derece mağ
dur edilecektir. 

Bu itibarla vergi değerinde de vuzuh yok
tur. Anayasanın 38 nci maddesinin de, vergi de
ğerinin konulması vergi değerinin ve hele ve
rim gücünün, tüzükte, demin ifade edilen tarz
da beyan edilmesi bilhassa kamulaştırma bakı
mından son derece tehlikelidir. Ona inanıyoruz 
ki, Yüce Meclis kamulaştırma hukukunu tan
zim ederken bu konuyu düzeltecektir. 

Verim gücü az olan, fakat değeri yüksek 
olan yerlerin kamulaştırılmasında alım - satım 
değerinin nazarı itibare alınması gerekmekte
dir. Şayet ben'lm «kaş yaparken göz çıkardı» ta
birimden Sayın Güler alınıyorlarsa ben bu sö
zümü geri alırım, fakat fikriyle de mutabık de
ğilim. Anayasanın 38 nci maddesini yanlış ve 
tehlikeli bir tefsire tabi tutmuştur. Ben bu se
beple beyan ettim, onun 'için alınmasınlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yüce Meclisin gayretleriyle, naçizane De

mokratik Parti Grubunun gayretleriyle nispet
lerin düzeltilmesinde, nispetlerin normale avde
tinde hayli gayret gösterdik ve bu tasarının uy
gulanabilir bir tasarı haline gelmesine çalıştık. 
Şayet 1970 yılında çıkarılan eski nispetlere gö
re uygulanması gereken kanun tatbik edilmiş 
olsa idi, kanaatimiz o idi ki; zora ve kuvvete lü
zum kalmadan Türkiye'de miras ve mülkiyet 
hakkı epeyce tahribedilmış, rejimin renginde 
de bazı değişmeler meydana gelmiş olacaktı. 

Bu vergi, mahallî mahiyette bir vergidir. 
Batıda mahallî idarelerce toplanır, bu verginin 
merkezî idareye bağlanmasını da uygun bulmu
yoruz, Mahallî idarelerin reforma tabi tutulma
sını ve tekrar mahallî mahiyette olan bu vergi
nin, mahallî idarelere bırakılmasını partimiz uy
gun görmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanun ve bu değişikliklere rağmen Em
lâk. Vergisi Kanunu bizim mülkiyet ve miras 
politikamıza parti olarak ayikıra düşmektedir. 
Servet vergilerinin aleyhiindeyiz, meşru servet 
ve kazancın yanındayız. Ferdî mülkiyet ve mi
ras hakkının dokunulmazlığını, mülkiyet veya 
servetin geliri olan rantı meşru addediyoruz. 
Mülkiyet politikasının muhtevası konusunda, 
Batı'daki gelişme biziim anlayışımız tarzındadır. 
Bu konuda Maliye Bakanlığı Müşavir Hesap 
Uzmanı Ali Alaybek'in kitabının 30 ncu sayfa
sında da bizim görüşümüzü destekleyen beyan
lar1 vardır. 

Biz, toprak sahibinin rantının gelir olarak 
kabul edilmesini, bunun meşru olduğunu savun
duk ve savunacağız. Verginin azaltılması taraf
tarıyız. Vergi yükünün azaltılması Batı ilim 
adamlarının da, hatta bir manada Batıdaki sos
yal refah devleti savunucularının, sosyal piya
sa ekonomisi taraftarlarının da fikrîdir, 
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Bu konuda yine Sayın Alaybekin (yani Em
lâk Vergisi Reformu Komisyonu Başkanının) 
Batı Vergiciliği hakkındaki kitabından ufak 
bir pasaj okumak suretiyle, Sayın Başkanın 
ikazına maruz kalmadan sözlerime son verece
ğim. 

Bakınız, «Batı Vergi politikasında Yeni 
Eğilim ve Akımlar» isimli kitabında Sayın 
Alayfbey ne demektedir : 

«Vergi azaltılmasının Batının fiskal düşün-
re tarzında yeni bir fikir olarak ortaya çıktı
ğı görülmektedir. Bu yeni düşünüş üslubu ve 
sistemine göre rekabet ekonomisi içinde vergi
nin rekabeti bozan etkileri ne derece mahzurlu 
ise, bugünkü vergi yükünün ağırlığı da aynı 
derecede zararlıdır. Bu itibarla her türlü ilerle
me ve yükselme imkânlarını beraberinde geti
ren sosyal piyasa ekonomisinin gelişmesine pa
ralel olarak, zamanını geçirmiş doktrinlerden, 
sıyrılmak suretiyle vergide azaltmaya doğru gi
dilmesi bir zaruret halini almıştır. 

Bu fikir çoğu Batı ilim adamlarının öteden-
beri savundukları teze de uygun bulunmakta
dır. Türkiye'de vergi yükünün çoğaltılmasını 
iddia eden, verginin çoğaltılmasını iddia eden, 
bir yandan da kendisini sosyalist sayan, sosyal 
adaletçi sayanlara da şu paragrafı ithaf ediyo
ruz. Diğer taraftan Batılı sosyalistler de pren
sip itibariyle bu yeni görüşe katılmakta, hatta 
bu görüşle ilgili bazı meselelerde diğer çevrele
re nazaran daha kararlı ve ısrarlı hareket et
mektedirler.» 

Biz sosyalizmi reddediyoruz. Yalnız, Tür
kiye gerçeklerine uygun olarak vergi yükünün 
ağır olmasının aleyhindeyiz. Bu prensiplerin 
ışığı altında gayretlerimizle işler hale gelmesine 
rağmen kanuna kırmızı rey vereceğiz. 

Saygıyle arz ederim. 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
Sayın önder kürsüde ileri sürdüğüm bir müta
laa hilâfına beyanda bulundular ve bu nedenle 
95 nci madde muvacehesinde bana söz hakkı 
doğduğu kanaatindeyim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nasıl bir beyanda bulunduk
larını lütfen ifade ediniz. «Kaş yaparken göz 
«çıkarıyor» sözü geri alındı ve o iş bitti. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Orası önemli 
değil, onu zaten sataşma kabul etmiyorum. 

«Anayasanın 38 nci maddesini yanlış tefsir 
etti» dediler, bu bir. 

İkincisi; İçtüzüğün... 
BAŞKAN — Sayın Güler, bir dakikanızı ri

ca ediyorum. Anayasanın 38 nci maddesinin 
yanlış tefsir edildiği iddiası bir sataşma değil
dir. Çünkü, size göre yanlış tefsir iddiası doğ
ru olabilir, ona göre yanlış olabilir. Tefsirin 
öyle mi olacağı, böyle mi olacağı hakkında mut
laka mutabık kalmak mümkün değildir. 

GfiÇlCt KOMÎİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Hayır efendim, 
onu da kasdetmiyorum; «Yanlış tefsir etti tar
zında» beyanda bulunduktan sonra bana atfen 
kendileri bir tefsirde bulundular ve ayrıca Em
lâk Vergisi Tüzüğünün 45 nci maddesiyle ilgili 
olarak da benim bu maddeyi tefsir ediş tarzımı 
yanlış olarak ifade ettiler. Bu bakımdan 95 nci 
maddeye g*öre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Güler bu, mücer
ret birtakım iddia mahiyetini arz etti mi 95 nci 
maddedeki hukuk doğmuyor. 

Arkadaşımız size; «Anayasanın 38 nci mad
desini yanlış tefti etti» diye hitabetmiş ise, «siz 
de ben doğru tefsir ediyorum» demişseniz bu
nun neticesini almak mümkün değildir. 

Yine bu Kanunun 45 nci maddesinin sizin 
tarafınızdan yanlış tefsir edildiği iddiası da ce
vaplandırmaya gerek bir iddia değildir. Çünkü, 
bu bir iddiadır, bunun karşısında siz de ceva
ben; «Ben doğru tefsir ediyorum» diyeceksiniz, 
yine netice alınması mümkün değildir. Çünkü; 
tefsir enfüsi mahiyette, objektif bir kuralı ol
madığı için tefsirin, burada netice almamız 
mümkün değildir. 

Efendim, tasarı tümü itibariyle açık oylama
ya tabidir. 

Şu anda lehinde söz isteyen de olmadığına 
göre tasarı açık oylamaya tabi tutulacaktır. Bu 
maksadı istihsal için oy kupası sıralar arasında 
getirilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Yüce Mecli
sin daha önce almış olduğu karar gereğince ve 
çalışma müddetinin de uzatılması suretiyle bu 
saate gelmiş bulunuyoruz ve şu andan itibaren 
de denetim müessesesinin çalışmasına geçiyo
ruz. 
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III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

15. — Türk basım ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım gün
demin denetimle ilgili 1 nci maddesinde Türk 
"basını ve mensuplarının sorunlarını tespit et
mek üzere kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırması Komisyonuna üye seçimi yapılacaktır. 

Oyların tasnifi için üç kişilik bir heyet seçi
yoruz. 

ıSayın Kasım önadım?.. Burada. 
tSaym Yusuf Ziya Yılmaz?.. Burada. 
ISayın Veli Bakirli?.. Yok. 
'Sayın Orhan Cemal Fersoy?.. Yok. 
Sayın Nurettin Sandıkçıoğlu?.. Burada. 
ıSayın Sandıkçıoğlu, Sayın önadım, Sayın 

Yılmaz tasnif heyetine seçilmişlerdir. 
Hangi ilden başlanarak oyların toplanması 

lâzım geldiğini tespit için ad çekiyoruz. 
(Sakarya ilinden başlanarak oylar toplana

caktır. 
((Sakarya milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Gerek oy kupasındaki açık oy

lamaya, gerekse oy sepetindeki oylamaya katıl
mayan milletvekili var mı efendim?.. Yok. 

Emlak Vergisi kanunu tasarısının açık oyla
ması bitmiştir. Oy kupasını kaldırınız. 

Türk basımı ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırması Komisyonuna üye seçimi için oy 

kullanma işlemi sona ermiştir. Sepetî kaldırı
nız. 

(Oyların ayrımı yapıldı.)' 
BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz edi

yorum. 
29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Ver

gisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısının açık 
oylamasına 45 milletvekili katılmış, 21 kabul, 
23 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 

Gerekli çoğunluk sağlanamadığından, tasa
rı gelecek birleşim tekrar Yüce Mecliste açık 
oya sunulacaktır. 

Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırma Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime 60 üye katılmış ve neticede ekseriyet ol
madığından ismen tasnif yapılmamıştır. Üze
rimde Bursa Milletvekili Kasım önadım, Adı
yaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Balıke
sir Milletvekili Nurettin Sandıkçıoğlu imzala
rını ihtiva eden işbu tutanak özetine göre, se
çim daha sonraki birleşimlerde tekrar icra edi
lecektir. 

Gündemde bu şekliyle görüşülecek kanun 
bulunmadığından ve vaktin de çok ilerlemiş ol
ması yönünden, Birleşimi, 29 Haziran 1972 Per
şembe günü saat 15.00te toplanılmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 18,37 

*>m<* 
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29 . 7 . 1970 tarüh ve 1919 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 

AFYON KARAElSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

BALIKESİR 
MevKit Yıknaz 

BİTLİS 
Mbi'cfön inan Gayda.^ 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 45 

Kabul edenler : 21 
Reddedenler : 23 

Çefcinserler : İl 
Oya katılmıyanlar : 395 

Açık üyelükter : 10 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSTANBUL 
ismail Hakkı Tekine! 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 

(Çoğunlluk yoktur.) 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

MALATYA 
Ahmet Karaaslân 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SllRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Enver Akova 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akm 
Oahit Karabaş 

[Beddedenler] 
ADIYAMAN 

Yusuf Ziya Yıknaz 

ANTALYA 
Süleyman Çüoğlu 

BURSA 
ibrahim öktem (' 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ERZURUM 
Cevat önder 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Burbanettiin Asutety 
Ooşjkun Karagözoğlu 
Kemal önder 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğhı 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaıkcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

UŞAK 
ÂdM Tu/ran 

ZONGULDAK 
Ahmet Guatr 
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[Çekiriser] 

İSTANBUL 
İbrahSım Elmalı 

[Açık üyelikler] 
Ağn 
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Edime 
Mâzîğ 
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Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

115 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 6 . 1972 Çarşamba 

S a a t : 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tüırfk basını ve mensuplarının «orunla
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 nci 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 önlenmesd için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
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 aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

(X) Açık oya sunulacak isleri 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 Malletvekiföı 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 
(10/22) 

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 Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

11. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabaneı uyruklu 
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okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nei 
aıaddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in. 
•s*jy üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bügi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (' 10/28) 

14. — Bursa milletvekilleri Sadrettin Gan
ga ile Nail Atlı'mn, 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 nei 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 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

16. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanr.ı 88 nei mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

17. _ içel 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 
nei maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei 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 nei maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

20. — Malatya Milletvekili Mustafa. Kaf-
tarıYn. Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara • 
ea'nın; Hınıs ilçesi, KızdaJımet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasmın tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nei maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
v10/29) 

22. — Ordu Milletvekili Memdulı Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
nıası ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nei maddesi uyarın 
ca bir Meclis araştırması yapılma ına dair öner
gesi (10/32) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın. 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken ineklemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

24. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, 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. 8j. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi' 
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 
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26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasındaki 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 
nci maddesi uyarınca, bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım tş 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 etmek üzere Anayasanın 88 nci 

maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açı) 
masına dair önergesi (10/35) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın. 
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 Anayasamın 88 nci 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 nci 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
mı m 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
ması 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 Meclîs 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 nft.aya 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 4air 
önergesi (10/48) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması İâzımgelen 
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 satmalınabilmesini 
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) 

48. — 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. — içel 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 
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sanayiinin kurulması için şartların aeler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'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'nın, 
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 İncirlik 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'm, 
TET Kurumunun yayınlarınıın 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, 
İstanbul 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 İçel 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'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
98 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

63. — Samsun. Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşjme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan 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'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarım, 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 İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapümasmıa 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 Derinçay'-
m, 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 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «'1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi 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 (10/69) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı* 



77. — Adıyaman Milletvekili Kâindi 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 Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesfbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

71. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işjgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi M â l ©den 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye 'delki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan 'kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re-
fonnı yapılması gerektiğini tesbit eıtımek ama
cıyla Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin 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 Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum T.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 Ölçmenin, 
halen yurt dışında hayatlarımı kazanmıak zoruna 
da olan Türk vatandaşları ille ailelerinin sosyal 
ve ekonomik soruniarMiın neler olduğunu tesbiit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyannea bir Meclis araştırımıası açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

76. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

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 Şinasi 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'nm, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

l 81. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçi! erimizin 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'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

84. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-

l kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 



tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci 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 Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
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. — Izmdr Milletvekili Kemal 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, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
m aks adiyi e Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

89. — Ankara Milletvekili Suna Tura! ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

90. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup 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 tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz ıkesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 

otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine vt 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı 'korutmak 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'ın, 
Memleketimiz 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. — İçel Milletvekili Celin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

95. — Çorum Milletvekili Yalkup Cağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epidc-
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 Tu rai ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'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. — İçel 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. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesbit etmek maksadiyle Anayasaam 
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 alın-



ması maksadiyle Anayasanın 88 aci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırmıası açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Balkanlarının tutum ve davranışlarını tesbit 
etımelk amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
tüıik'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorumlarım, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tesbit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının 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 
Baskanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'ın, 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. — İçel Milletvekili Cdâl Kargılı W , 
yunt duşumda çalışan işçilerimiızin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınımaımuz için isa
betli bftr şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Geneli görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri teshit 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 Feyzioğhı 
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, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

4. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakammds ı 
••özlü sorusu (6/31) 

5. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
•iözlü soı usu (6/32) 

6. — İzmir Milletvekili; Talât Orhon'un, iz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Haindi 
Hamamcıoğlu'nun, Efber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
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. — İstanbul Milletvekili Eşref D erin çay
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

11. — Sinop Milletvekili Hfrlnıi İşgüzarın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur elan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunaa 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

14. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçer
im Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

15. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlıı'ıınn, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

16. — İçel Milletvekili Turhan Özgünerin, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonutâa bir kâğıt fabrika
sının kurulup kuruknıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

19. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'num, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

20. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindöki KaragöPün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dan 
Enerji 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 alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

25. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibamka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

28. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

29. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamameıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

31. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin «el 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) 
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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 (G/106) 

35. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve îskân Bakanından 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 Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (fi/110) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/11.1) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turau'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletvekili Âdil Tııran'm, İlk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap 
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so 
rusu (6/114) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüccoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay 
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek 
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin. 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit 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'nın. 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'» 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şiııasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

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 Hilmi İşgüzar'ın, 
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-
raea'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair 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) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — 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 ıbu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma-
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latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
('b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Sdyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/611, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1*972) 

3. _ Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumihuriyet 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 Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştiıülmesi 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 ) (Dağıtma tarihleri 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

X 5. — 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) 

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 . 1)970) 

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 
Çilesiz'in, 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) 

4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve içişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

5. — İçel Milletvekili 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'ın 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 Millet vekili 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-
'et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 
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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. Sayılan : 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 kan, kocanın aynl-
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (ıS. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtıma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldank'-
mn, Türk Ceza Kanununun değişik 449 mcu 
maddesinin 2 nci bendimin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. ıSayılan 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 
cezalannın affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu rapora (2/135) (S. Sayılan : 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 banım tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 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 
oezalandırılmıalan 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. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanununum 480 
nei maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 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 haikkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türik 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. Sayılan : 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 
ve ihtiyat askerî memurlan Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştiriknesine 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 îdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi .hakkında ka^mn 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
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

22. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı îş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı-
nlmasma dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
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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 Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li öelâl 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
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. Zeki 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) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mıı 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıitma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu

nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddölerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nıci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarum ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlannın saptanması ve ilânı halikımda 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Taran, 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 üe C. Senatosu istanbul Üyesi Rdıfat 
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 . 1 1 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
başarısı ve Plan Komisvonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân 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 İzmir Milletvekili Burhanettin 
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 
İçişleri 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, Nazmiyetâen doğma, 22.1.1937 
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doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Raşbaikanlık 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 Şahhı'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakîkin d a Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci efe) (Dağıtıma 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 (Kimüş'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) 
(S. 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 Korniş yo
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedefeorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 

111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selânıi Kodal'm 
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
landı mim al arı 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 tasarıları ve Millî 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. Sayılan : 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 İl İdaresi Kanununun 8 
nci 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-
çıoğlu ile Avııi Kavurnıacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun t^'Kfi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından P ; en 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyo^ aporu (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, numarasmda nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbafcanlıik 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 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilkie kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/904) (S. Sayısı : 510.) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 10712) 

24. — 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 25. — 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 madde 
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) 

26. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 
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27. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşıoın, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/810) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 119712) (İçtüzüğün 316 nci maddesine gö
re Genel Kurul karardyle) 

X 28. — 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) 

29. — 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) 

30. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinim değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
1 2 . 5 . 1972) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/1Ö3) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 34. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko-
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misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

>35. •— 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) 

36. — Çorum Milletvekili Gahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlr-
mn 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) 

38. — 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 39. — 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) 

40. — 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 41. — 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 kalkmdırılma 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) 

42. — 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) 

X 43. —• Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1972) 

44. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

45. — Bursa Milletvekili Kasını Önadrm'ııı, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (!S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

46. — Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/667) (S. 
Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi 24 . 6 . 1972) 

47. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı : 705) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 


