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11 .,12 .1972 Pazartesi 

İçindekiler 

I. - Geçen Tutanak özeti 
I I * - Geleni Kâğıtlar 

III. 4 Yoklamalar 

IV. •* Başkanlık Divanının 'Genel Kuru
la sunuşlara 

1. — Bolu Milletvekili Halil İbrahim 
Cop'un, kendisine gönderilen hakaretamiz 
telgraflara dair gündem dışı demeci. . 

2. — Trabzon Milletvekili Cevat Küçük' 
ün, 196 sayılı Kanunun uygulanması konu
sundaki gündem dışı demeci ve Devlet Ba
kan! D-oğan Kitaplı'nın cevabı. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaş
tırma Bakanı Rıfkı Danışman'a, dönüşü
ne kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Me
sut Erez'in, vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi; (3/971) 

Sayfa 
2 

2:3 

3,4 

4:7 

7:9 

Sayfu 
4. — C. .Senatosu İdare Âmirleri Akif 

Tekin ve Abdülkerim Saraçoğlu'nun, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı Cumhuriyet Se
natosu Bütçesinin cari harcamalar cetvelin
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifini geri almış olduklarına dair öner
gesi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi; (2/759, 4/344) 9 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'
ın, seçilmiş olduğu Orman Komisyonundan 
istifa ettiğine dair önergesi (4/364) 9:10 

6. — Mardin Milletvekili Abdülkadir 
özmen'in, seçilmiş bulunduğu Bayındır
lık Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (4/363) 10 

V. — Görüşülen İşler 

1, — 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
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Sayfa 
kanun tasarısı ve 59 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/721) (S. Sayısı : 765) 10: 

30,63:66 

2. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 

I. - » GEÇEN] T 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

İçtüzük teklifinin (2/706) (S. Sayısı : 763) 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Çalışma süresi dolduğundan; 

11 Aralık 1972 Pazartesi günü saat 10,00' 

{Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Do-

lun'un, 1327 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin 
(a) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/783) (Plan Komisyonuna) 

2. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
1475 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/784) (Çalış
ma ve Plan komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — 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 de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246,. 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 . 1 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 
(GÜNDEME) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di

l i . 12 . 1972 O : 1 

Sayfa 
Muş Milletvekili Nermin Nefçi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kubilay İmer ve Van Milletvekili Salih 
Yıldız'm, İçtüzük teklifi ve Anayasa Ko
misyonu raporu. (2/706) (S. Sayısı : 763) 30, 

30:62 

ANAJK ÖZETÎ 

da toplanılmak üzere birleşime saat 19,33'te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nurettin Ok Orhan Daut 

Katip 
Gaziantep ^ ,. 

Muhittin Sayın 

ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26.6.1971, 4.2.1972 ve 9.12.1972) (GÜNDEME) 

5. — C Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 . 1972, 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

6. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 

İL - * GELEN KÂĞITLAR 
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93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

7. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 
nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/163; C. Senatosu : 1/98) 
M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye İnci ek ve 
687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 134) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 , 14. . 10 . 1972 
ve 9 . 12 . 1972) ( GÜNDEME) 

8. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. iSayın üyelerden, beyaz düğmelere 
basarak yoklamaya iştirak etmelerini rica edi
yorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi sona ermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı siyasî parti
lerin ve Meclis komisyonlarının toplantı halin
de, bulunmaları sebebiyle çoğunluğun şu anda 

11 . 12 . 1972 O : 1 

Sayısı : 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 17 . 6 .1972 ve 9 .12.. 1972) (GÜNDEME) 

9. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706ya 1 nci ek ) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) (GÜNDE
ME) 

10. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastene gibi kullanılacak 
revirlerde 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 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 .• 1972) GÜN
DEME) 

temini mümkün olamamıştır. Komisyonda bulu
nan arkadaşlarımızın bir saat sonraya talik ede
ceğimiz oturumda hazır bulunmalarının temini
ni 'Sayım İdare Âmiri arkadaşlarımdan rica edi
yorum. 

Çoğunluğun mümkün olabileceği ihtimalini 
gözönüne ailarak oturuıma, bir saat sonra de
vam etmek üzere, ara veriyorum. 

Kapanma saati : 10,10 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkan/vekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), T. Doğun Avşaırgll (Kayseri) 

m 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini 'açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 11,10 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : M. Orhan Darılt (Manâsa), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

• 

BAŞKAN —' iAra verilmiş bulunan 17 nei Birleşimin İkinci oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. ıSayın milletvekillerinin beyaz düğ
meye basmalarını ırica ediyorum. 

1. — Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, 
kendisine : gönderilen hakaretamiz telgraflara 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarıım,; Sa
yın Halil İbraibim Cop, Anayasanın 79 ncu 
maddesi uyarınca «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerimin Meclis içi çalışmalarından so
rumlu tutulamaz» olmasına rağmen, bâzı 
memurların kendisine çekmiş oldukları telgraf 
ve hakaretaımliz, tehdidamiz mahiyette vâki be
yandan dolayı gündem dışı söz istiyor. 
ıSaym Cop, buyurunuz, 

HALİL İBRAHİM OOP (Bolu) — Sayın 
Başkan, sayın milletv ekilileri; 

Günümüzde 'Meclis üyelerinin nelere muha-
tabolduğunu; başımdan geçen çirkin bir örne
ğini vermek ve sizlere arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu hadise üzerine merak 
ederek tetkik ettim; bunun bir benzerini bugü
ne kadar Türk siyasî tarihinde rastlayamadım 
ve işitmedim. 

Malûmlarınız bulunduğu üzere; Anayasa
mızın 79 ncu maddesi Türk Parlamenterini Mec
lis içi çalışmalarından dolayı her türlü şeyden 
masun tutmuştur. Hâl böyle iken, birtakım va
zifeliler, hattâ dilim varmıyor ama, Hükümet 
üyesi Olan şahıslar, burada, Türle Parlâmento
sunda Millet Meclisi üyesinin çalışmasını dış 
örgütlere, baskı altında tutturmak için bir gay
retlin içinde bulunmaktadır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kereye başlıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım;. şimdi olayı sizlere oldu
ğu gibi anlatacağım: Tarih, 29 Kasım 1972; 
Meclisimiz toplanmış, gündemini müzakere edi
yor. Aldığı karar mucibince, «Bir saatlik süre» 
içlinde konuşulacak kanunlar meyanmda 6831 
sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair tasarı müzakere edilmekte
dir. Bu tasarlının müzakeresi, bilindiği gibi saat 
15,00ten sonra yapılmaktadır. Bilhassa saatle
re ve günlere dikkatinizi çekmek istiyorum. 
(Bu meyanda bâzı arkadaşlarım, bu kanun tasa
rısı ile ilgili bir önerge hazırlıyorlar. Bende
nize de getirdiler, önergeye imza attım. Önerge 
Başkanlık Divanına verildi. Fakat, belli «Bir 
saatlik süre» dolmuş olduğu için, kanunun tü
mü üzerindeki müzakereler dahi bitmeden, baş
ka konuya geçildi. Yani, benim imza atmış ol
duğum önerge, müzakere konusu olmadı, Mec
liste okunmadı. Doiayısryle sadece Divanın ve 
talepleri varsa komisyon ile Hükümetin bu 
önergeden malûmatı var. 

Tarih, 29 Kasım 1972, akşamıdır. Dikkatinizi 
çekerim: Tarih, 3 Aralık 1972, iki gün sonra; 
Türkiye'nin dörtbir tarafından bendenize, bu 
önergeye imza atmış olduğum için, bu telgraf
ları almış bulunuyoirum, 'Bu telgrafların içinde 
34 tanesi var ki, hakaretle doludur. Şimdi bir
kaçını size ibret için okuyacağım. Mecliste ça
lışan bir üyenin görevini yapamaması için âde
ta bir baskı kurulmak istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; asıl mâruzâtıma 
geçımeden önce, bu telgraflarda11 iki tanesini 
sizlere okuyacağımı: 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 4 — 
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«Şalhsî menfaatiniz uğruna 'Devlet ormanla
rını peşkeş çekerek, Onman Kanununun 1 nci 
maddesini değiştirmek çabasında oluşunuzu, 
meslek camiasının harbî bir ferdi olarak tees
sürle duymuş 'bulluonmaktayıım. Siyasî olanakla
rını kaybetmiş 'kişilerin...» Dikkatinizi çekiyo
rum «... Yüce IM>eclislere çeşitli hilelerle girme
lerini, namuslu ve vefakâr ve vatanperver Türk 
'Milletinin asla kabul etmeyeceğini bildirir; şe
refli mesleğimiz üzerine oynamaya kalktığınız 
âdi kumar oynamadan vazgeçmenizi bildiririm.» 
('A. P. «ıralarından gürültüler, «İmza, imza» 
sesleri. «Kim onlar açıkla» [sesleri.) 

(SABRI KESKİN (Kastamonu) — İmza sa
hiplerinin hepsini söyle. Bunların hepsi de Dev
let memurudu.14. 

HALİL İBRAHİM OOP (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; ben bu telgraflardan suç 
olanlarının fotokopilerini çıkardım. Aslında, 
şimdi arz edeceğim gibi, idarî tahkikat ve taki
bat için bir tanesini Başkanlığa; bir tanesini de 
- kendisinin dahli olmasına rağmen, emrindeki 
memurlar için bakalım ne gibi bir muamele ya
pacak - Orman Bakanlığına vereceğim,. Bunları 
bana bağışlayın. 

Muhterem arkadaşlarım; esasında bana bu 
telgrafı çeken larkadaşlarımdır, çocuğum veya 
kardeşim mesabesinde olan "meslekdaşlarımdır. 
Benim 'bunlarla - memurlardır bunlar - aslında 
şahsî bir hürmetsizlik, bir meselem bahis ko
nusu olmaz. (A. P. sıralarından «Doğru» sesle
ri) Fakat bu mesele, aslında bir noktadan tez
gâhlanmıştır, tâbirimi mazur görün, ben bunun 
üzerinde durmak istiyorum. (A. P. sıralarından 
«Doğru» sesleri) 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Bakan 
yapıyor bu işi. 

ORHAN DENİZ (Kastamonu) — Orman Ba
kanı... 

HALİL İBRAHİM COP (Devamla) — Şim
di müsaade ederseniz, bir ikinci telgrafı da oku
yayım. Ondan sonra maruzatıma geçeceğim. 

«Orman Kanununun, muvakkat 1 nci mad
desini değiştirmek suretiyle yurt ormanlarını 
peşkeş çekmek istediğinizi, üzülerek öğrenmiş 
bulunuyorum. Bu menfur teşebbüsünüzden» 

Ben vazife görüyorum muhterem arkadaşla
rım burada. 

«...Derhal vazgeçtiğinizi görmek, bizleri mem
nun eder.» 

Telgraflardaki tabirler her halde dikkatini
zi çekti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benini üze
rinde durmak istediğim nokta şudur .: 

Meclis Umumî Heyetinin bilgisine dâhi su
nulmamış bir önergede, benim imzamın bulun
ması; 24 saat içinde Türkiye'nin dörtbir tarafı-. 
na bu haber, hangi teşkilât ve imkânla duyuru
lur? Çünkü, telgrafların çoğu, Sarıkamış ve Gi
resun'dan geliyor. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Orman 
telsizi ile... 

HALİL İBRAHİM COP (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bunu Radyo dahi verme
miştir, tetkik ettim. Böyle olunca, suç mahiyetin-
deki bu telgrafların muayyen bir kanaldan Teş
kilâta duyurulduğu ve maalesef memur duru
munda olan bu meslekdaşlarıma suç îşletildiği, 
teşvik edildiği; bunların suç işlemeye âdeta itil
diği, politikaya itildiği bir vakıadır. 

Bu mesele o kadar ileriye götürülmek isten
mektedir ki; bâzı meslek teşekküllerine, benim 
bu meslek teşekküllerinden ihraç edilmem için 
dâhi tel çektirilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; Türk siyasî tarihinde 
bunun misâlî vardır. Benim meslek teşekkülle
rinde bulunmam bana şeref verir. Ama, haber 
vereyim ki; böyle bir sebeple benim meslek te
şekküllerinden ihraç edilmem, bana şerefsizlik 
te vermez. Onun için, bu büyük tertibin üzerin
de sayın Başbakanın nasıl duracağını, ciddî 
olarak merak etmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım; ben naçiz bir arkadaşı
nız olarak şu Parlâmentoda bulunmaktan şe
ref duyarım. Benim bu şerefimin, görevimin 
beni tatmin edecek şekilde, bana bu hakareti, 
küfürleri savuranlara karşı yapılacak işlem üze
rinde, elbette şahıs olarak ciddiyetle durmam 
gerekecektir. Ancak, benim bu şerefimin korun
ması ; aynı zamanda, bütün sıralarda oturan 
arkadaşlarıma da düşmektedir. 

MESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — Ha
karet hepimize edilmiştir. 

HALİL İBRAHİM COP (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım; bu mesele günümüzde ilk defa 
bendenize olmuyor. Burada oturan birkaç arka
daşımıza da, başka vesilelerle maalesef bu şe
kilde telgraflar çekilmiştir. Acı olan gerçek şu
dur ki; hep aynı teşkilât ve aynı tezgâh tarafın-
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dan mesele ortaya konmaktadır. Bunlar gemiyi 
azıya aldırmışlar ve meseleleri tabiî plâtformun
dan kaydırmak istemektedirler. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Kim bu 
tezgâhlıyanlar? 

HALİL İBRAHİM COP (Devamla) — 
Sevgili milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; kal
dı ki, bu takrirde yalnız benim imzam yok, bir 
başkaların, başka muhterem arkadaşlarımın da 
imzaları var. Esasen takriri onlar hazırladılar. 
Bu hareketin normal bir protesto mahiyetinde 
telâkki edilmemesi için arzediyorum. Böyle bir 
hareket dogmatik olarak gelse, bir tertip eseri 
olmasa dahi, neye başkalarına bu muamele ya
pılmamıştır da, yalnız muayyen kişiler seçilmiş
tir? 

Aziz arkadaşlarım, burada usulü dairesinde 
siyasî mücadele yapmayan, yapamayan bir ve
kile, belki Parlâmentomuz «Git» dememiş olabi
lir. Ama, Parlâmento «Git» demedi diye, Parlâ
mentonun adabını bilmeyen, Parlâmentonun 
prosedürüne hürmet etmeyen, hattâ buradaki 
müzakereler kendi fikri dışında cereyan edecek 
istikâmete girdiği zaman bu müzakereleri baş
ka plâtformlara kaydırmak suretiyle bir nevi) 
Parlâmento üstünde baskı kurmak isteyen bir 
Bakanın elbette bu Mecliste yeri olmaması lâ
zım gelir. (AP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — O Bakam 
düşürelim. 

HALİL İBRAHİM COP (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, Bakan suç »işlemiştir. Emrindeki 
yüksek dereceli memurlar bu işi tezgâha koy
muştur, buradan önergeyi haber vermiştir, on
lar suç işlemiştir. Birtakım memurlara suç işlet-
tirilmiştir. Suç teşkil eden telgrafların fotoko
pilerini çıkararak bir dizi pusulasına bağladım 
ve bir yazıya bağlıyarak şimdi Devlet Bakanına, 
gerek Başbakanlığa, gerek Orman Bakanlığına 
verilmek üzere takdim edeceğim. Aslında yük
sek dereceli memurlar bu işi yapmıştır ve şikâ
yetim onlardandır. 

Bu itibarla Başkanlığa vereceğim dosyada şi
kâyetçi olmam sebebiyle bu dosya klasik usuller
den yine Orman Bakanlığına havale edilecek
se elbeteki bu hususta sayın Başbakanın da 
hüsnüniyetinden emin olmadığımı ifade etme du
rumunda kalacağım. Bu idarî tahkikat usulü 
dairesinde yapılmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, şikâyetçi olmam sebebiy
le talebettiğim idarî tahkikat ve takibat neti
cesi azamî bir ay içinde beni, vicdanımı, vazife
mi, şerefimi ve neticede sizleri tatmin edecek 
şekilde tarafıma bildirilmediği takdirde, Ana
yasamızın 79 ncu maddesine istinaden 90 ncı 
madde gereğince, bu Bakan hakkında Meclis 
Soruşturması isteyeceğim. 

Aziz üyeler, değerli milletvekilleri; heyeca
nımı biraz mazur görün. Hakikaten beri, bu 
Parlâmento içinde oldukça vazifesine dikkât 
eden bir arkadaşınızım. Hassasım, beni bu mese
le yüreğimden vurmuştur. Bir parlamenter Mec
lis içinde vazife görürken elbette ki, dışarıdan 
emir almıyacak. 

Meselelerin en doğru şekli - benim hareketim 
yanlış veya doğru da olsa- elbetteki Umumî He
yette karara bağlanacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, şahsıma vâki ha
karet sebebiyle imkânsızlıklar içinde dahi olsa 
bendenize bu imkânı veren sayın Başkana şük
ranlarımı arzeder, hepinizi saygı ve muhabbetle 
selâmlıyorum. Hoşça kaim. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cevat Küçük. 196 sayı
lı Kanunun uygulamasından doğan zararlar... 
(AP sıralarından «Hükümet söz istiyor» sesle-
ri) 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN— Cevat Küçük beyi dinlesek iki
sine birden cevap vermek istemez misiniz?... 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) —: Şimdi cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
Sayın Küçük bir dakikanızı rica edeceğim. 

Sayın Bakan, sayın Halil İbrahim Cop tarafın
dan vukubulan beyanı karşılamak istiyorlar. 

Buyurunuz sayın Kitaplı. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Orman 

Bakanı cevap versin. 
BAŞKAN — Hükümet adına mı sayın Bakan 

cevap vereceksiniz?... 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Cop'un fevkalâde önemli, haklı ve 

heyecanlı olarak ifade ettikleri hususlar, mese-
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lenin ağırlığa ölçüsünde elbette Hükümet tara
fından tetkik edilecektir. Kendileri bu mesele
nin takibi için zaten huzurunuzda beni tevkil 
etiler. Ben, meseleyi her iki tarafa da, buradaki 
ağırlığınca ve buradaki önemince intikâl ettire
ceğim. Elbetteki milletvekillerinin Anayasanın 
gereği buradaki faaliyetlerine müdahale etmek 
hiç kimsenin haddi olmamalıdır. Eğer, bu, hu
zurunuzda ifade edildiği şekilde vukubulmuşsa 
ki,... 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Telgraflar 
var. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De- • 
vamlâ) — Vardır, okudular, Elbeteki menşei 
bulunarak bu araştırılacaktır. Uzun zamandır 
sıkıntısını çektiğimiz bu gibi hâdiselerin yetkili 
olmayanlar tarafından istismarı da bu vesile ile 
önlenmiş olacaktır. Berveçhi peşin bunu arzet-
mek için huzurunuzu işgal ettim. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

2. — Trabzon Milletvekili Cevat Küçük'ün, 
196 sayılı Kanunun uygulaması (konusunda gün
dem dışı demeci ve Devlet Bakanı Doğan Ki
taplının •cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Gevat Küçük, 196 sayı
lı Kanunun uygulamasından doğan zararlar ve 
âmme vicdanını rahatsız eden uygulama tarzı 
hakkında kısa beyanda bulunacaksınız. 

Buyurun efendim. 

OEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Sayın Baş-
kana, bana gündem dışı söz verdiği için huzu
runuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarım, 
196 sayılı Kanunun verdiği imkânların yıl

lardan beri uyugulanarak süregeldiğini hep 
(biliyoruz. Ancak, bu uygulamalar, Kanunun 
esaıs gaye ve maksadını aşar biçimde ve keyfi
liklerle tatbik edildiği ortadadır. Böylece ma
lûm kaynağını hükümetlerin sağladığı Tekel 
Bakanlığı akm ve satış hizmetleri destekleme 
ücretleri, bir nevi yağma şeklinde bölüşülmüş-
tür. 

Şimdi bu görüşümüzün gerçek delillerini 
lortaya koyacağım; 1% sayılı Kanunun nasıl 
'anlaşılması gerektiği hususunda Sayıştay Ge-
nel Kurulunun 17 . 4 . 1972 tarifti ve 3Ö78- 2 sa
yılı kararı şudur : 

196 sayılı Kanunun ikinci maddesinde ya
zılı, «•satmaknan tütünlerin almıştan satışına | 

kadar ve hattâ ihracına kadar bakım ve işleme 
ile ilgili vezifeli müesseselerin bu hizmetiyle 
alâkalı mensuplarına ödenecek hizmet ücretle
ri gibi her türlü ödemeler için malî kaynaklar 
Bakanlar Kurulu kararıyle tespit olunacağı» 
hususunu öngören ikinci maddenin bu hizmet
leri fiilen ifa edenlere ancak destekleme hiz
meti ücreti adı altında bir ödemenin mümkün 
olduğuna dair kararı var. 

Değerli arkadaşlarım; bu karardan ayrı 
olarak yine Sayıştay kararlarından bir tane
si de Ankara Başmüdürlüğünün hu uygulama 
ile illgili bir hizmet kararı vardır. 28 . 9 . 1070 
.tarihini taşıyan 2203 sayılı ilâm kararı ile de 
hu uygulamadan dolayı Ankara Tekel Başmü
dürlüğüne zimmet çıkarılmıştır. 

Şimdi uygulamaların fasıllarına geçelim : 
Arkadaşlarım, bu fasıllara geçerken şu elim

de gördüğünüz listeleri huzurunuzda takdim 
etmek isterim. Bunlar çok uzundur. Sadece 
ıbunllardan (birkaç örnekle sizi ve âmme efkâ
rını aydınlatmaya çalışacağım. 

Şimdi listenin birinde 1967 yılı mahsulü 
löjestekleıme tütünlerinin alım hizmet ücretleri
nin Bakan ve Müsteşar kontenjanından isti
fade edecekler listesi; 

1067 yılı mahsulü destekleme tütünlerinin 
saltaş hizmet ücretlerimden istifade edecek tet
kik ve murakalbe heyeti memur ve hizmetlile
rine ait liste; 

•1907 yılı mahsulü destekleme tütünlerinin 
satış hizmet ücretlerinden Bakan ve Müsteşar 
kontenjanından istifade edecek memur ve hiz
metliler listesi; 

Böylece 1968 ve 1969 yılına da aidotaak 
üzere devam ediyor. Vaktinizi çtok almamıak için 
hunu uzatmak istemiyorum, merak eden bü
tün arkadaşlarıma bu uygulamaya ait resmî 
belgeleri gösıterelbiliriim, 

Arkadaşlarım, şimdi hu listelerden çıkardı
ğım mânayı ve tahllâerimi size sunmaya de
vam edeceğim. 

Uygulama nasıl olmuştur? 
«Alım hizmeti ücreti» adı altında bir dağıtım 

yapılmış, «Satış hizmeti ücretli» adı altında ayn 
bir dağıtım yapılmış, «Bakan ve Müsteşar lis
tesi» adı altında bir başka dağıtım daha yapıl
mış. Bunlar, hepsi bir yılın içerisinde aynı hiz
mete verilen primlerdir. Bu listelere girenlerim 
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fiilî hizmeti esas alınmamış, dağıtım keyfî, hattâ 
bâzı şahıslar için özel himayeli olmuştur. 

Örnek; 1967 yılı tütün alım hizmeti destekle-' 
me primleri listesine bakıyorsunuz, listenin-başın
da- aynı şahıslar var. 1967 satış listesine bakı
yorsunuz, en büyük hisseyi yine aynı şahıslar al
mış. Dahası var. Bakanlık ve Müsteşar listesi
ne bakıyorsunuz, yine aynı şahıslar bu yağmadan 
istifade ediyorlar1. Bu şahıslardan biri - şimdi 
örnek veriyorum arkadaşlar - 1967 alım primin
den 10.917 lira, 1967 satış priminden 4.925 lira, 
1967 Bakanlık kontenjanı listesinden 9.828 lira, 
toplam 25 570 lira. 

O günün para değerine göre önemli bir mik
tar para alıyor. Bunun yanında bir diğer memu
ra ; adeta sus payı olarak, alımdan 546, satıştan 
246 toplam 792 lira. Bu, aslında en çok hizmeti 
hak etmiş memur. Bundan daha az alan, 123 li
ra alabilen memurlar da var ki, bunları artık 
takdirinize •bırakıyorum. Rakamları ve listeyi 
uzatarak gündem dışı konuşmanın hudutlarını 
aşmak istemiyorum. 

Değerli milletvekileri, bu uygulama burada 
da bitmiyor. Listeyi elinize alıyorsunuz hayret
ler içinde kalıyorsunuz. 

«Genel Müdürlükler» adı altında bir isimler 
dizisi, «Müdürler Komisyonu» adı altında bir 
isimler dizisi... Ve böylece devam edip gidiyor. 
Ticaret müdürleri mensupları, Tütün Alım Şube
si mensupları, Tütün Bakım Şubesi mensupları, 
Harmancılar, Hukuk Müşavirliği mensupları, 
Teftiş Heyeti mensupları, Muhasebe Müdürlüğü 
mensupları, Sosyal Yardım Müdürlüğü mensup
ları, Nakliyat Şubesi Müdürlüğü mensupları... 
Dikkat edin arkadaşlarım bilhassa burada Sağlık 
Kurulunun burada alım satımlarla ilgisi nedir, 
Sağlık Kurulu mensupları da bu yağmadan is
tifade edenler arasındadır. Levazım - Evrak Mü
dürlüğü mensupları, Muamelât Şubesi mensup
ları, İstatistik Şubesi mensupları, Sivil Savunma 
mensupları... Bunların da ne ilgisi olduğunu bir 
türlü anlayamadım. 

«Muhtelif ihtiyatlar» adı altında bir başka 
mensuplar, enstitüler mensupları, başmüdürlük
ler, müdürlükler diye devam edip gidiyor. Bu 
ödeme listesinin içinde kimler yok ki, avukatlar, 
doktorlar, zatişleri müdürleri, müsteşarlar ve 
makam şoförleri, odacılar, sivil savunma uzman
ları gibi 196 sayılı Kanunun esas gaye ve hedefi 

ile hiç ilgisi olmayan bir sürü kimse bu yağma 
zincirinin içerisine konulmuş. Nasiplerine düşeni 
almışlardır. Bir de buna özel himaye listesi 
mensuplarını koyarsanız, tablo tamamlanmış 
olur. Bir devrin Bakanlar Kurulu ve siyasîleri
nin gözlemi altında cereyan eden böyle bir uygu
lamanın millete kaça mal olduğunu merak eden
lere de, gerçek belgelere dayanarak açıklamada 
bulunayım. 

1967 dağıtım malî portesi; yalnız tütünle il
gili: Alım hizmeti tahakkuk, 5.333.099.07 TL.; 
1966 satış ihtiyatı ilâve 84 053,74 TL.;;% 5 ihti
yatı teınzil ve böylece o 146 295 TL. dağıtılacak 
miktar olarak ortaya çıkıyor. 

Fiilen dağıtılan miktar ise: 5 138 748 TL, 
•dir. Bu rakamlar da açıkça herşeyi ortaya koyu
yor. Sonraki yılların global rakamları şu anda 
elimde yok, onları da istediğim, aldığım zaman 
icabederso açıklayacağım. 

Bu uygulama aşağı yukarı bugüne kadar bu 
şekilde devam edegelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, taban fiyatları tespi
tinde ve küçük çiftçiyi koruma maksadıyle ya
pılan mubayaalarda, alın t erinin karşılığını ver
mek üzere, kilo başına 20 - 25 kuruş zam istenin
ce Hükümetler kılı kırk yaran hesaplarla karşı
mıza çıkarlar. Ama nedense tütün alım ve satım 
hizmetlerini değerlendiren bu dağılımda aynı ti
tizliği göstermezler. Bu, yürekler acısı bir du
rumdur. 

Gündem dışı bir konuşmanın hudutları içinde 
kalmaya çalışarak konuşmamın somuna gelmiş 
bulunuyorum. Milletin ve Devletin malî imkân
larını bu derece sorumsuzca dağıtanlara veya 
paylaşanlara bir hesap sorulmayacak ise 12 
Mart'a neden geldik? Bu sorumsuz geleneği na
sıl yıkacağız? Bu gibi huzursuzlukların birikim
leri, tortu olarak devam etmemelidir. Devran so
rumluları siyasî ve idarî olarak hâlâ sahnede
dir. Bir 'kısmı ise halen bakanlıkta görev başın-. 
dadır. Zamanın idarecilerinin Hükümet etme an
layışının ciddiyet ve samimiyetini gösteren bu 
yağma tablosunun halen hesabının sorulmamış 
olması, Devlete sahip çıkması gereken kuruluş
lar veya bu İddiada bulunanların karşısında çok 
hazin bir tablo olarak ortada durmaktadır. 

Saygılarımla. , 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kitaplı, 

buyurunuz; Hükümet adına cevaplandırmak is
tiyorsunuz. 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — .Sayın. Başkan, değerli arkadaşla
rım; değerli arkadaşımız huzurunuza bir mesele 
getirdi. Tekel Umum Müdürlüğü kendisine 'ka-
nunuyle verilen vazifenin dışında, yine bu kanu
na istinaden bir ek görev üzenine almıştır. Bilir
siniz, Tekelin ihtiyacı, kanuna göre işlerini yü
rütmesi için ihtiyacı 40 000 ton tütündür. Oysa
ki, aynı teşkilât Hükümetin ilâve olarak kendi
sine verdiği görevle 120 - 130 - 140 000 ton tütün 
almaktadır. İşte Tekel camiasının bu ilâve faa
liyetini değerlendirme yönünden ve onları teşvik 
etmek yönünden bu kanuna istinaden Bakanlar 
Kurulunca bir Kararname çıkarılmıştır. Bu, da
ha evvel de çıkarılmıştır; bizim Hükümetimiz 
zamanında da çıkarılmıştır. Bu kararnameye is
tinaden Tekel camiasının tümüyle almış olduğu 
bu yük, vazifelilerin vazifelerinin ağırlığı nispe
timde, ilâve görevleri dolayısıyle 'kendilerine yeni 
bir imkân getirmiştir. Bunu arkadaşımız niye 
bu şe'kilde burada izah etti bilmiyorum. Tabiî, «de
tayını Sayın Tekel Bakanı huzurunuzda verecek
tir. Ancak, mesele burada vazedildiği gibi değil
dir. Ben de yakından bildiğim için, ilgilendiğim 
için - söylüyorum. 

CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Sayın Ba
kan, resmî belgeleri konuşturdum. 

DEVLET BAKANI DOĞAN ' KİTAPLI 
(Devamla) — İnşallah, o resmî belgeleri tafbiî 
Tekel Bakanı huzurunuza intikal ettirecektir. 

Ancak, niçin söylendiğini ben neticede anla
yamadım. Nedir? Netice ona bağlanmadı, yani 
ne oldu neticede? Alınmış, alınmış da ne oldu? 
Bu usulsüz alındıysa, eğer mahkemede, yahut 
Sayıştayda zimımet çıktıysa geri verilecektir. Bun
ların kontrol yolları vardır. Elbetteki arkada
şımıza da intikal edecektir, tekrar kontrol edile
cektir ; ama 'ben yine söylüyorum, buraya çıkışı
mın sebebi meseleyi tam anlayamadım ki arkada
şıma anlatabileyim. 

Teşekkür ederim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Anlamadı isen 

çıkma oraya, 
3. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba

kanı Rıfkı Danışman'a, dönüşüne kadar; Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/971) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen bir 
tezkereyi takdim 'ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan UlaŞtııtma 

Balkanı Rıfkı Danışman'in dönüşüne kadar Ulaş
tırma Bakanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez'in vefeillik 'etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet ıSunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine suna
rını. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri 
Akif Tekin ve Abdülkerim Saraçoğlu'nun 1972 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı Cumhuriyet Senatosu 
bütçesinin (A/l) carî harcamalar cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifini geri 
almış olduklarına dair önergesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi; (2/759, 4/344) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığından gelen bir tezkere var, takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri Akif 

Tekin ve Abdülkerim Saraçoğlu 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı Cumhuriyet Senatosu 
Bütçesinin (A/ l ) cari harcamalar cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkındaki, kanun tek
lifi 6 . 12 . 1972 tarihinde önerge ile geriye 
almışlardır. 

Teklif dosyası ve öınerge ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
seçilmiş olduğu Orman Komisyonundan; istifa 
ettiğine dair önergesi. (4/364) 

BAŞKAN — Bir istifa var, takdim 'ediyo-
"um. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Ormaın Komisyonun

dan istifa ediyorum. Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Amasya 
Yavuz Acar 
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BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgisine suna
rım. 

6. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Öz-
rnen'in, seçilmiş bulunduğu Bayındırlık Komis
yonundan istifa ettiğine dair önergesi. (4/363) 

BAŞKAN —- Komisyondan istifaya ait bir 
yazı daha var, onu da takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkam lığına 
Seçilmiş bulunduğum Bayındırlık Komis

yonundan istifa ettiğimi saygı ile arz ederim. 
Mardin 

Abdülkadir Özmen 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

narım. 

V . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/721) (S. Sayısı : 765) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ge
rek Maliye Bakanı ve gerekse 59 numaralı Ge
çici Komisyon Başkanı tarafımdan verilmiş bu
lunan iki önerge ile Damga Resmî Kanunu
nun öncelik ve ivedilikle, gündemde mevcut 
diğer maddelere takdimcin görüşülmesi talebe-
dilmektedir. 

Önergeyi takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısının 
yıl sonuna kadar kanuni aşma sı zorunlu oldu-
ğudan (Sıra Sayısı 765) öncelik ve ivedilikle 
ve gündemde bulunan diğer işlere takdim en 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak iş

ler kısmında yer alan 765 sıra sayılı 7 .2 .1967 
tarih ve 828 sayılı Kanunun 2 nel maddesinin 
değiştirilmesi ve yürürlük süresinin uzatıl
masına dair kanun tasarısının, raporda belir
tilen gerekçelerle ve önemine binaen, sair iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

59 No'lu Geçici 
Komisyon Başkanı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

(1) 765 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay İmer bu öner
gelerim aleyhinde grup adına söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; önergeler vesi
lesiyle Demokratik Parti olarak grubumuzun 
görüşlerini şu şekilde arz etmek istiyorum. : 

. Bilindiği üzere şu saatte yapmış olduğumuz 
ve devam ıeden toplantı, İçtüzük teklifini mü
zakere etmek üzere Meclisin daha evvel al
mış olduğu bir karar gereğidir. Bu karar, 
sadece İçtüzük değişikliği mevzuu ile ilgili 
olarak alınmış ve İçtüzük değişikliklerinin gö
rüşülmesi karara bağlanmıştır. Hattâ bu mev
zuda, İçtüzükle ilgili olarak öncelik meselesin
de söz aldığımızda, diğer mevzulara bunun sarî 
olup olmayacağı noktasındaki sualinize, Başkan
lık Divanı devamlı olduğuna göre, sadece İç
tüzük müzakereleriyle ilgili olarak bu kararın 
alındığı, diğer hususlarda ayrıca bir karara 
varılacağı Başkanlıkça o gün belirtilmişti. 

Bu yönüyle bu saatlerde yapmış olduğu
muz toplantı, Mecliste daha evvel kabul edil
miş ve İçtüzük gereğince yapılmakta olan Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 
15.00'den 19.00'a kadar olan toplantılarının dı
şında ve İçtüzükle ilgili olarak yapılan bir 
toplantıdır. 

Bu yönüyle burada bu mesele görüşülmesi 
gerekirken, İçtüzük mevzuu ele alınması ge
rekirken diğer bir kanunun görüşülmesi, ön
celiğini ve ivediliğini bırakıp, mümkün olacağı 
kanaati içerisinde değiliz. 

Diğer taraftan, bilindiği üzere partiler ara
sındaki mutabakat ve anlaşma gereğince gö
rüşülecek olan kanunlar gruplara bildirilmek 
ve gruplar o mevzuda hazırlıklarını ve görü-
rüşecek olan sözcülerini hazır bulundurmak 
suretiyle bu görüşmelerin devamını temin ve 
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o tasarı veya teklif üzerinde kendi kanaat ve 
görüşlerini izhar ediyorlardı. 

Evvelâ bu yönüyle bu yoldaki takririn ye
rinde» olmadığı kanaati içerisindeyiz. 

Diğer taraftan, öncelik ve ivedilik ile görü
şülmesi yolundaki teklife- de, yine ayni ge
rekçe içerisinde, yine orta yere sürdüğümüz 
aynı sebepler nıuvacehesinds, tetkik edileme
yen ve burada sözcüsü hazır olunamayan bir 
mevzuun öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
muarız ve aleyhinde olduğumuzu belirtir, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde başka söz is-
yen?... Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kubiîay 
İmer'in vukubulan beyanına şu noktadan ce
vap arz etme'k istiyorum. 

Birisi, bu Damga Resmî kanun tasarısının 
görüşülebilmesini temin için daha önce grup
lara yazı yazılmamış olduğu iddiasıdır. Elim
de buluınan resmî vesaik ki, çıkan kâğıt nu
marası 7012, gönderildiği tarih 8 . 12 . 1972, 
Adalet Partisi, Halk Partisi, Demokratik 
Parti, Millî Güven Partisi, Cumhuriyetçi Par
ti, Millet Meclisi grubu başkanlıklarına gönde
rilmiştir. 

Yazının mealini okuyorum, «7 . 2 . 1972 tarih 
ve 828 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve yürürlük süresinin uzatılma
sına dair 'kanun tasarısı sıra sayısı 765'te ka
yıtlı gerekçesinde belirtildiği üzere görüşül
mesinde zaruret vardır. Partilerarası varılan 
mutabakata atfen 11 . 12 . 1972 Pazartesi 
günü görüşülecektir. Bilgilerinizi rica ede
rim. 

^Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı.» 
Tahmin ediyorum ki, bu yazı da zimmet 

mukabili Demokratik Parti Grup Başkanlığına 
verilmiş bulunmaktadır. 

Bu yanı başında bir diğer cihet de bu İç
tüzük çalışmalarını öngören mutabakatın ya
nı başında daha önce ortadan kalkmamış bulu
nan reform kanun tasarıları ve Anayasa gereği 
çıkarılması zorunlu görülen bâzı tasarıların 
görüşülmesine mütedair gündem tespitini mu-
tazammm grup başkanvekillerinin imzasını ih
tiva eden protokolde.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan.. 

11 . 12 . 1972 O : 2 

BAŞKAN — Bekleyin efendim, bitireyim 
de lütfediniz. «Pazartesi, Salı, Perşembe, ve 
Cuma günlerinin yoklama ve gündem dışı 
konuşmalarından sonraki ilk veya son bir saat
lik sürenin Cumhuriyet Senatosundan ve kar
ma komisyonlardan gelen işlerle aktarma, ke
sin hesap, antlaşmalar, kısa kanun tasarıları ve 
Sayıştay, Dilekçe Karma, Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporlarıyle redde müte
dair raporların görüşmesine ayrılmasına ka
rar verilmiştir. 

Bu kanun tasarısı da miyatlı, müddetli ka
nun olduğu için ve yılbaşından evvel yürür
lüğe konup konmaması yönünden Meclisin bir 
karar vermesi gereği muvacehesinde, bugün 
bu önergeyi okutmuş bulunuyoruz, Durum bun
dan ibarettir. 

Sayım Korkmazcan, beyanda mı bulunacak
sınız efendim?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkanım, Grubumuza intikal ettiğinden 
bahis buyurduğunuz yazı şimdi grup sekrete
rine sordum, Cumartesi günü alınmış. Bize de, 
grup, yetkililerin et de henüz intikal etmiş de
ğildir. Grup sekreterliğine Cumartesi günü ve
rildiği için, Pazar günü da başka işlerle meş
gul olduğumuzdan henüz yazıyı okumuş de
ğiliz. 

Ayrıca, bu kanunun bugün görüşüleceğini 
bilmediğimiz için bir sözcü de tayin edememiş 
bulunuyoruz. 

Bu zaruretler dolayısıyle görüşmelerin 
başka bir zamana ertelenmesini rica edeceğiz. 
Diğer partilerin sözcülerinin de olduğunu zan
netmiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
önce varılan anlaşma gereğince, 24 saat önce
sinden. grup başkanlıklarına hangi kanunun 
görüşüleceği bildirildiği takdirde, o kanunun 
görüşülebilmesi imkân dahiline giriyor. Bu, 
kanun, müddetli bir kanun olduğu için Ko
misyon ve Bakanlık tarafından verilmiş bulu
nan önergeleri okutmuş bulunuyorum. Siz be
yanınızı yaptınız, takdir Yüce Meclisin olacak
tır. 

Sayın Maliye Bakanı ve Komisyon Başka
nı tarafından verilmiş bulunan, Damga Resmî 
Kanununun bugünkü gündeme alınıp görüşül
mesi- hususunu öngören önergeleri Yüce Mec-
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lisin oyuna sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun talebinde tasarının öncelikle 
görüşülmesi önerilmiştir. Oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir noktayı dikkat nazarınıza arz etmek 
istiyorum; bugün dağıtılmış bulunan gündemi 
takibedersek, dikkat edersek bütün kamun ta
sarı ve tekliflerini ihtiva eden bir gündem
dir. Eğer böyle bir tasarı veya teklif bahis1 

konusu olmazsa, o zaman münhasıran İçtü
züğe mütedair bir gündem tanzim edip dağı
tıyoruz. Bugünkü gündemimiz, bütün kanun 
tasarı ve tekliflerini kapsamaktadır. 

Raporu okutuyorum : 
(59 numaralı Geçici Komisyon raporu okun

du.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına Sayın Kemal Önder, buyurunuz efen
dim. 

KUBİLAY İMER (Konya) — Demokratik 
Parti Grubu adına söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Demıokratik Parti Crubu adı
na Sayın Kubilay İmıer söz istemiştir. 

CUMHURİYET HAIİK PARTİSİ GRUBU 
ADINA KEMAL ÖNDER (tamdır) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Müddetin hıiltaımia ermesi Sebebiyle 828 sayılı 
Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasınla dair 
59 numaralı Geçici Komisyondan ge^en kanun 
tasarısı hakkında görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Tasarının yeni bir vergi, vasıtalı bir verıgi 
getirip getirmediği konusu tartışılabilir. Yürür
lükten kalkması, müddeti hitama ermesi nede
niyle gereken bir verginin 5 yıl daha yürürlüğü
nün devam etmesini sağlama amacıyle bir tasa
rı müzakere edilmektedir. Uygulanmakta oklu
ğu sırada bu verginin 1971 hâsılatı 1 118 000 000 
lira olmuş, 1972 tahmin hâsılatı ise 1 175 000 000 
lira olmuş. Yüksek tasviplerinizden gfeçitiği tak
dirde, 5 yıl daiha uygulama kararı kanunlaştığı 
takdirde, bu hâsılart giderelk, seyri içerisinde, 
ithalâtımızın artış oranına paralel bir artma 
kaydedeceği a-çıktır. 

O halde, Maliye bütçe gelirleri faslından 
1 200 000 000 lira civarında bir gelir kaybını 
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önleme amacını gütmektedir. Masraflar ve gelir 
dengesi bakımından Maliyenin bir gelir kaybı
na uğramama gayesiyle hareket etmesi niorımial-
dir. Ancak, gelen tasarının bir başka yönü, kat
ma protokol ilişkileriyle ilgili yanıdır. Gerçek
ten katıma protokolün bağlayıcı özellikleri orta
ya çıkmıştır, çıkmaktadır, daha çıkacaktır. % 9 
ithalde alman damga resmi oranı Türkiye'yi 
bağlayan bir faktör olmaktadır. 

Bu kanunu 5 yıl daha Türkiye'de uygulaya
bilmek için GATT Anlaşmasının 25 nci madde
sine göne, GATT tan onay alabilme baklanın
dan aynı oran avantajını GATT üyesi ülkeleri 
de uygulama süpleksini bu tasarı ile bir yenilik 
olarak getiriyoruz. 

Demek ki, Türkiye ithalde almakta olduğu 
1 200 000 000 lira civarındaki gelir kaybını ön
leyebilmek içlim GATT nezdinde ortak devletler 
dışında, kendikendini bağlayan yeni bir kayıt 
getirmek ihtiyacını duyuyor. 

Tasarının Hükümete GATT ülkeleri dışında 
9.25'e kadar ithalde alınan damga resımi artır
ma yetkisini verme hükmü, bunun dışında ser
vet transferleri yolu ile yapılacak ithalâtta bu 
reisimin nispetlinin yüzde yüze çıkarılması konu
sunda Hükümete yetki verme hükmü bundan 
evvelki uygulanmakta olan tasanda dia var. 

O halde, bu yönleriyle bir yenilik getürmemelk-
tedir. O halde bu tasarının getirdiği önemli 
bir netice; GATT ülkelerine karşı da kendiken-
diımizi bağlanma hususliyeti oluyor. 

Bu katma protokol ile birlikte önümüzdeki 
yıllarda karşılaşacağıımız neticelerden biri bu. 
Ama, bunun dışında gümrük vergilerinin ted
rici surette katma protokol hükümlerinle uygun 
olarak inmesi sonunda, hükümetlerin ileride ye
ni yeni tedbirlerle Meclisimize geledeğinıin bir 
işareti, bir örneği ile de karşıkarşıya olduğu
muz açıktır. Çünkü, yirmi yıl zarfında Türki
ye'nin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
kaybedeceği vergi tutarı, tahminî hesap, yüz 
milyar lira civarında olmaktadır. O hailde, önü
müzdeki 20 - 22 yıl zarfında kaybolacağı farz 
olunan yüz milyar liranın yerine ikame edilecek 
yeni tasanlar, yenii tekliflerle Meclislerimiz toar-
ışılaşiaeaktır. 

KaJtma protokolün diğer bir hususiyeti dıe, 
kendi bünyeleri içerisinde gelir dağılımını ma
kul bir ölçüde sayılabilecek, biçimde sağlamış 
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olmaları medeniyle, vasıtalı vergilere ağırlık ver
miş olmalarındandır. Vasıtalı vergilere ağırlık 
vermede büyülk bir sakınca görmüyorlar, bir ba
kıma fayda görüyorlar. Niçin? Çünkü, malın 
serbest dolaşımımda kendi bünyelerindeki üret
tikleri ürünlerle ithal ettikleri ürünler arasın
da fiyat beraberliğini sağlayabilmenin vasıtası 
olarak, vasıtalı vergilere yer veriyorlar. Kastına 
değer vergisi, bunlardan biridir. 

O halde Türkiye, yirmi yıl zarfında ki, yir
mi yıl nihai gegiş dönemi sonunu kastederek 
ifade ediyorum, aslında Türkiye bakımından 12 
yıllık liste içinde yedinci yıl, 22 yıllık liste için
de 13 ncü yıl önemlidir. O halde, 13 yılın niha
yetinde Türkiye batkınımdan da katma değer 
Vergisinle geçilmesi önem kazanıyor. 

Gelişmiş ekonomilerde, gelir dağılımında 
büyük ölçüde adaleti sağlayabilmiş ekonomi
lerde bu tercih büyük bir ölçüde haklılık ka-
zaaıalbilir. 

Türkiye ekonomisiyle çelişen, Türkiye ver
gi politikası ile çelişen .maktalardan biri budur. 
Türkiye'de ister istemez Türkiye içindeki fi
yat beraberliğini sağlayabilme bakımından, ya
ni Türkiye'de üretilen maillar ile, ithal edilen 
mallar arasında fiyat dengesini asgarî olarak 
sağlayabilme, Türkiye'de üretilen malların it
hal edilen mallardan daiha ucuz satılabilmesini 
sağlayabilmek, ideal bir ölçü olarak sağlayabil
me bakımından ister istemez bu vasıtalı vergi 
aracılığına başvurmak zorunda kalacak. Nite
kim, bir yönüyle Hazinenin gelir kaybına uğ-
ramaraıaisı için, 1 2O0 000 000 liralık ortalama 
gelirini devam ettirme amacını güderken, bir 
diğer yandan da ithal edilecek malların mali
yetinin düşerek, Türkiye'deki üretilen malla
rın fiyatları arasında bir dengesizlik kurulma-
masını da, tahmin ederim ki, dikkate almış 
'olabilir. Ama ileride, mademki sanayileşeceğiz, 
mademki mevcut sanayiimizi koruyacağız, ma
demki kurulacak sanayiin korunması, gelişme
sini sağlama amacı olacaktır, o halde kaçınıl
maz bir sonuç olarak karşımıza katma proto
kol nedeni olarak gelmektedir. 

Bir diğer nedeni, katma protokolün kendi 
bünyesinde vardır, vergi politikaları arasında 
uyumluluk sağlama gereği. 

O halde hem bünyesel nedenlerle, hem im
za koymuş bulunduğumuz katma protokol hü-
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kümleri nedenliyle ekonominin tabiatından do
ğan neticeler nedeniyle bu yol karşımıza çıkı
yor ve kaçınılmaz görünüyor. 

Vasıtalı vergi, Türkiye'nin bünyesine uyar 
mı? Türkiye'de gelir dağılımındaki adalet, fa
hiş denecek ölçüde fazla; bu bir gerçektir. 
Türkiye'de son üç yıl içinde vasıtalı vergiler
de önemli artışlar oldu. Bunun nedeni; gerek 
fiyat artışlarının Türk ekonomisine zarar ve
recek biçimde artması, enflâsyonist başkanın 
devam etmesi, gerek memur, işçi ve köylünün 
gelirlerinde 1327 sayılı Kanunun uygulamasın
dan sonraki 1972 uygulaması dikkate alınır
sa, 1972'de özellikle, işçi gelirlerinin % 9 ci
varında artması, memur gelirlerinin sadece 
kademe ilerlemesi ölçüsünü aşmaması, mah
sul fiyatlarının satışında bir artışın, fiyat ar
tışımın 'gerçekleşmemiş olmasıdır. Buna muka
bil 1970 fiyat artışına karşı, 1972 fiyat artışı 
dikkate alındığı zaman, 1971 yılına kıyasla 
1972 yılında daiha büyük fiyat artışı olması ki, 
aslında Ticaret Bakanının beyanına katılmıyo
ruz, 1972'nin ilk dört ayında fiyat artışı daha 
aız gibi görünmüştür. Gerçekten öyle az sey
retmiştir ama bugün 11 - 12 nci aya girdik, 
1971 yılına oranla 1971 yılının 12 nci ayının 
sonuçlarıyle 1972 yılının 12 ay oranı bulundu
ğu zaman, 1972 yılında fiyat artışının hiç te 
küçümsenmeyecek ölçüde ve ' 1071 yılından da 
fazla olduğu ortaya çıkar Fiyat artışı sıhhatli 
memleketlerde, meselâ Türkiye'de para arzı 
43 milyar olarak sabit kalması gerekiyordu 
Kalkınma hızı % 7, fiyat artışı ise azamî % 5 
.oranında kalması gerekiyordu. O zaman 1972 
yılında Türk ekonomisinin sıhhat alâmetleri 
var sayılabilsin, O ölçüler içinde var sayılaJbil-
sin. Halbuki tam aksi olmuştur, net para arzı 
'50 milyar liraya yaklaşmıştır, emisyon 20 mil
yar liraya ulaşmıştır, hayat pahalılığı, verdi
ğim ölçü içerisinde % 19 civarına ulaşmışitır. 
O halde, Türk ekonomisi 1972 yılında da sıh
hatli bir seyir takibetmemiş, enflâsyonis baskı 
olanca ağırlığı ile devam etmiştir. 

Bu noktada Sayın Hükümeti bir perişanlık 
içerisinde gördük. Sayın Ticaret Bakanının be
yanı bir tarafa, Sayın Başbakanın, Maliye Ba
kanının beyanı bir tarafa... Birbirine ters dü
şen beyanlar içinde gorünımektedirler. 

Mesele dolaylı olarak bu noktaya giriyor. 
Aslında fiyat artışları anormal bir seyir taki-
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ibetmiş, saibit gelirli dediğimiz zümrenin geli
rinde bir artış olmamış, buna mukabil üretken 
sadra olan tarım sektöründe bir yıl öncesine na
zaran malını değer fiyatına satma olanağına 
salhiıbolamamış bir çok tarım alanında zararı
na satma olanağı doğmuş, maliyet yükselmiş 
VJS. Buna mukabil, hayat pahalılığının artışı 
ve vaısıltaiı vergi oranının yüksek oluşu enf-
lâlsyonist gidişin bir neticesi olduğu kadar ay
nı zamanda seibelbü olmaktadır. Vasıtalı vergi 
»oram ne kadar artarsa, fiyatlar da o nispette 
artacağı için, fiyat artışını hızlandıran bir fak-
tiör olmaktadır. 

O halde tüm olarak, genel olarak fiyat ar
tışlarının bir neticesi olduğu kadar, sebebi de 
olan vasıtalı vergilere itibar etmek Türkiye' 
nin bugün içinde bulunduğu yapısı, ıekonomik 
koşulları bakımından geçerli saymak ımümkün 
değildir. 

Nitekim, 1973 bütçesi geldi. Gerçi onda da 
Plânlamanın hazırladığı ve Resmî Gazetede neş
redilen program - bütçe gerekçesinde Maliyenin 
gösterdiği rakamlar da birbirini tutmuyor, ara
da bir milyar 521 milyonluk bir fark var. Onu 
bilâhara Yüce Mecliste ve komisyonda konuşur
ken ellbetteki nedenleri ortaya çıkacak ve bir 
tashih yapma imkânı sağlanacaktır. Ancak, bu
rada vasıtalı vergilerin durumu, önemi kendi
liğinden dikkati çekiyor. 1972'de vasıtasız ver
giler % 26,6 artış kaydetmiş, vasıtalı vergiler 
ise % 28,20 artış kaydetmiş. 1973'te önerilen
ler, programda vasıtasız vergi artışı % 15,8; 
vasıtalı vergi artışı % 18,7 öneriliyor. 1973 
bütçe gerekçesine bakıyoruz; vasıtasız vergi 
artışı % 17,9 vasıtalı vergi artışı % 21,8'dir, 
Bu rakamların hangisinin sıhhatli, hangisinin 
sıhhatsiz olduğu yine tabiî bütçe müzakerelerin
de belli olacak. Ama bir gerçek ortadadır; va
sıtasız vergi oranının artışıyle vasıtalı vergi 
oranının artışı arsındaki farklılıkla vasıtalı 
vergi artışı daha fazla olmaktadır. 

Vasıtalı verginin daha fazla artacağı gerçe
ği biraz önce (ifade ettiğim gibi, elbetteki büyük 
halk kitlelerini rahatsız edecek bir konudur. 
Çünkü günde 20 lira yevmiye alan vatandaş 
da, günde 100 lira kazanan vatandaş da, gün
de 100 liranın üstünde kazanan vatandaş da 
aynı oranda vasıtalı vergi vermek durumunda 
kalmakta, oran itibariyle hesaplandığı zaıman 

geliri kıt olan vatandaşın daha fazla vergi ver
me gibi bir durumu ortaya çıkmaktadır. 

Halbuki yine Vergi Komisyonunda Gelirler 
Genel Müdürlüğünün verdiği bir beyanat var
dır, bugüne kadar Türkiye'deki vasıtasız ver
gi kaçakçılığı 50 milyar lira olmuş. Vatandaştan 
dolaylı olarak vergi almak kolay oluyor. Vatan
daş satmaldığı malın fiyatı içinde vergisini ödü
yor. Vatandaş satmaldığı malın fiyatı olarak ödü
yor vergiyi. Vatandaş şeker almayacak mı? Alacak. 
Vatandaş günlük ihtiyaçlarını gidermieyecıek 
mi? Giderecek. O halde satın ailmaya mecbur 
olduğu şeyleri alacak ve alırken de vergisini 
ödeyecektir. 

Buna mukabil vasıtasız vergiyi almak nedense 
zor oluyor. 50 milyar lira bugüne kadar vergi 
kaçakçılığı olmuş. Vergi kaçakçılığını işçi mi 
yapmış? Köylü mü yapmış, memur mu yapımış? 
Vergi kaçakçılığını varlıklı yapmış. Deımek ki, 
idarenin varlıklı adama gücü yetmiyor. Gerçek 
bu, çünkü işçinin vergisi aldığı yevmiyeden ke
siliyor, memurun vergisi maaşından kesiliyor, 
hem de otomatik kesiliyor, o halde 50 milyar lira
yı ne işçi, ne de memur kaçırıyor. 50 milyar lirayı 
kaçıran işçi ve memur olmadığına göre; büyük 
ve orta beyanname vermek suretiyle Gelir Ver
gisine tabi olan mükelleflerin bir kısmı oluyor. 

Aslında burada da adaletsizlik var; beyan-. 
namıe vermek suretiyle Gelir Vergisine tabi olan 
vatandaşların bir kısmı kazandığının tek kuru
şuna kadar beyannamede gösteriyor, haklı ola
rak kanun karşılığı vergisini ödüyor, buna mu
kabil bir diğer kısmı alabildiğine vergi kaçırı
yor. Bu da adaletsizliktir ve rakam büyük 50 
milyar lira. Bunu ben söylemiyorum, bunu Ma
liye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü söylü
yor. 

BAŞKAN — 'Sayın Önder, konuşmanız biraz 
ihatalı ve şümullü olmuyor mu? Doğrudur, 
umumî vergi politikası bakımından beyanları
nız öyle, fakat Damga Resmi Kanununun vası
talı vergi getirdiğinden bahisle bunları söyle
menizi takdir ediyorum, ama daha ziyade spesi
fik olarak Damga Resmi üzerinde durursanız 
çok daha faydalı olur. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu bir Katma Protokolle ilgili olarak ge
len bir tasarı. Elbetteki Katma Protokolün Tür
kiye'ye getirdiği birtakım neticeler var, bu ne
ticelerin ele Türkiye bünyesi bakımından bir 
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önemli yanı var, bunu müşahhas olaraık belki bi
raz detaylı ifade etmeye çalışıyorum,. Nihayet 
bu, ilik uygulama olaraik geldiği için böyle olu
yor. Aslında elbette ki, bu kanun bugüne kadar 
uygulanan bir kanundur. Ancak, yürürlük ba
kımından bir uzatıma noktası iki daMkada bitıi-
rilece'k bir konudur. 

Ama, aslında Türkiye'nin bir vasıtalı vergi 
ortamına doğru gitmesi neticesini getiren bir 
katma prototaol ve bunun ise iç bünyemiz ba
kımından neticeleri var. Yarın bunun giibi ta
sarılarla karşılaşma durumumuz olacaık, bir 
GA.TT durumu çıktı ortaya. Bu itibarla biraz 
daha. geniş olaraik üzerinde durma ihtiyacını 
duydum. Aıma emrederseniz hemen inerim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, fakat biraz da
ha konuya bağlı kalınırsa daba faydalı olur. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Şimdi arka-
daşlarım, eğer bir sonuca varmaik gerekirse; 
Türkiye (bundan evvelki konuşmalıanmıda da 
ifade etmişimdir) mutlaka ekonomik yapısı ba
kımından, sosyal yapısı balkımından, sanayileş
me poMftfilkajs-ı balkımından önemli kararlar al
mak zorundadır.» Günü geldiğimde, ihtiyaç doğ
duğunda tedbir alınz» anlayışını terk etmek 
mecburiyet indeyiz. 

Bugün bu tasarı, geldi, niye geldi? Çünkü 
müddeti bitti de onun için geldi. Her netice ka
pıya geldiğinde, kaıtma protclkolün uygulanıma-
sıyle birlikte karşılaşacağımız her güçlük, gü
nü geldiğinde, kapımızı çaldığımda karşı tedbir 
almaya giıderseik Türkiyeliniz bakımından bu
gün karşılaştığımız güçlüklerden daha büyük 
güçlüklerle karşılaşmak zorunda kalırız. 

Öncelikle gerek sanayiimizin, Üçüncü Beş 
Yıllık uzıun vadeli Plânda öngörülen ilkeler için
de gelişmesini sağlayabilmek için, gereikse kat
ına protokolün bize getirmekte olduğu yeni ver
gi düzeyimde Türk dkonamisini uyumlu hale ge
tirebilmek için Türkiye'de Anayasa doğrultu
sunda, Anayasanın öngördüğü sosyal, eikonomik 
düzene uymayan bugünkü düzenimizi Anayasa 
düzenine uyduracak düzen değişikliğini yap
mak mecburiyeti vardır. Ama yok diyen arika-
daşlarımız da elbette olabilir. Bizim görüşümüz 
budur. 

Türkiye'de en az kazanan vatandaşla., en çok 
kazanan vatandaş arasında fahiş faıiklar olur, 
en az kazanan vatandaş kitlesi çok büyük oran-
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I da olur, hane halici içinde yapılan ankete göre 
Türkiye'deki hane halkı itibariyle % 47 hane 
halkı gerçelkten özlenmeyece'k kadar az gelir 
sahibi olur ise; elbette ki, beklenen kallkınma-
nm potansiyelini yaratmak imkânı olmaz, bu
nun dışında vergi zorlamalarının ötesinde bir 
tasarruf birikimi düşünülemez. 

O halde hem potansiyel hazırlama bakımın
dan, hem de yeni gelen ağırlığı Vasıtalı Vergi 
olan (Katma Protokol ieaibı böyle olan) yeni 
koşullar içimde, yeni vergi sistemi içinde vatan
daşın ıstıralbının hiç olmazsa asgarî ölçüde olma
sını sağlayabilme olanağı bakımından gelir da
ğılımında adaleti sağlama mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Önder, bu söylediğiniz 
•beyanlar muvacehesinde Daımga Resmi Kanunu
nun müddetinin uzatılıp uzatılmaması haikkında 

I nokıtai nazarınızı belrteceüösiniz. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Sayın Baş
kanın ikazına uyarak sözlerime son veriyorum. 

Aslında bu konular bu vesile ile kısa ve öz 
olaraik ifade edilme lüzumu içinde konuşulmuş
tur. Elbette gerek bütçe müzakereleri ve gerelk-

I se diğer imkânlar içinde ayrıca görüşlerimizi 
ifade etmeye çıalışiaeağız. Bu Yürürlük Kanunu
nun bize uyarısı olmuştur, bu uyarıyı biz de Sa
yın Meclise arza çalışımı sızdır. Bu Yürürlük Ka
nun tasarısı elbette ki, çikac aktır. Bunıa çıkma
sın demek mümlkün değildir. 

Aneaik, yine ifade etmek istiyoruz M; Vası
talı Vergi hiç alınmasın demelk başka şeydir, 
Vasıtalı Vergiye büyük ağırlık verilmesine kar
şı olmak başlka şeydir, Türkiye'de hiç vergi alın
masın demek başka şeydir, Türkiye'de vergi 

I alınsın, ama âdil alınsın dernek başka şeydir. 
I Elbette ki, Türkiye'de vergi alınacaktır, 

Türkiye'de alınan vergi âdil olmalıdır, Türki
ye'de alınan verginin âdil olabilmesi için de 

I vatandaş verebileceği ölçüde vergi vermelidir. 
I Az kazanan vatandaştan az, çak kazanan vatan-
I daştan da çok vergi alınmalıdır. 

I Ayrıca vergi sadece Hazineye kaynak sağ
lama amacını gütmez, aynı zamanda efeonomiye 

I yön veren bir araç olarak da düşünülmesi gere
kir. Biz bu anlayış içinde Katma Protokolün 
bize getiıtmelktie olduğu neticelerin ilk örneği ol-

I ması sebebiyle bu tasarı üzerimde bu nedenle 
hassasiyetle durduk. Daha önümüze muhtelif 

I neticeler çıkacaktır ve göreceğiz ki, Kajtm'a Pro-
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•tofcolü kabul etmek bir parmak kaldırmak su
retiyle mümkündür, bütün ağırlığı ile kabul et
mek mümlkündür, hattâ Hükümet olarak Katıma 
Proıtolkol müzakerelerinin yapıldığı sırada; «o 
da olsun, bu da olsun» deyip icazet vermek ko
laydır, anma Katıma Proıtolkol uygulanması ile 
ortaya çıkacak güçlükleri göğüslemek elbette ki 
başlka şeydir. 

Bu itibarla bu güçlükleri de göğüsleiinek ge
rektiği konusunıdalkii oidıdî emdişelerimıizfi ve bu 
endişelerin de gıeitirmesi gerekli olan ciddî ted
birler alma gereğini ifade etmeye çalıştık. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Önder, bu tasarının le

hinde mi, aleyhinde mi olduğunuzu söyleımedi-
niz. Bu kadar konuştuktan sonra bu tasarının 
lehlinde mi, aleyhinde mi olduğunuzu en sonun
da söylememiz gerekirdi.' 

KEiMıAL ÖNDER (Devamla) — Sayın Baş
kan, biz beyan ettiğimizi beyan ettiğimiz ölçü
de ifade ederiz: Bu kanun çıkacaktır dedik. 

BAŞKAN — Çıkacaktır, peki. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz bu konuda 
geniş ye müsamahalı bir görüşmeye yol açtım. 
Aslında sıra sayısı: 165'te kayıtlı bu kanun ta
sarısı daha önce kabul edilmiş ve şimdi uzatılıp 
uzatılmaması hakkında Meclisin onayına sunul
ması gerdken bir kanundur. Tabiî bu vesile ile 
çok şeyler söylenebilir, ama burada bütçe mü-
zakeratı veya vergi politikası yönünden beyan 
edilmesi gerekten bütün her şeyi de söylemeyle 
bu kanunun ımesağ vermeıımesi lâzımdır. O sebep
le bumdan sonraki konuşmacı arkadaşlarıımdan 
özellikle rica ediyorum, çok uzak ilişki kurmak 
suretiyle meseleyi uzatmadan bu kanunla ilgili 
mahiyette görüleıhilecıek olayları zikretmelerimi 
rica edeceğim. 

•Buyurunuz Sayın İmer, Demokratik Parti 
Grubu adına. 

D. P. GRUBU ADINA M. KUBİLAY İMER 
((Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Biz burada Demokratik Parti Grubu olarak, 
getirilen tasarıyle ilgili fikirlerimizi şu yönle
riyle açıklamak durumundayız. 

Bir defa bir hususu arz etmek isteyeceğim; 
Hükümetin getirmiş olduğu tasarıda, yürürlü
ğün beş siene uzatılması yolunda 1 nci madde 
ve yürürlük maddesi, nihayet. Maliye Bakanlığı 

ve Gümrük ve Tekel Bakanlarının bu kanunu 
yürüteceği şeklinde bir hüküm var. Üç madde
den ibaret. Buna Komisyon bir ilâve yapmak lü
zumunu hissetmiş; böylece, Hükümet tasarısın
daki gerekçeyle, komisyonun getirişi arasında. 
bir farklılık meydana çıkmıştır. Komisyon, 
27 . 3 . 1969 tarih ve 1137 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesiyle değişik'2 nci maddesi aşağıdaki 
şjekilde değiştirilmiştir,» diyerek, Daımıga Res
mi Kanununda bir değişiklik yapıldığını da be
lirterek, bir madde daha ekletmiş; bu 1 nci mad
de halini almış, Hükümetin yürürlük mevzuun
da getirdiği beş yıllık uzatma teklifime yeni bir 
madde eklemiştir. Bu madde ile aynı zamanda 
Bakanlar Kurulunun takdir yetkisine girmek 
üzere, «Bu resmin nispeti % 25'i geçmemek üze
re Balkanlar Kurulunca ithalâtın yapıldığı ülke
lere göre farklı nispetlerde tespit edilir» diye
rek yeni bir nispet uygulaması getirmiş. Ayrı
ca Komisyonca getirilen tasarının son fıkrasına 
bir ilâve yapılmak suretiyle, ithalâtta bu resmin 
'% 100 olarak da artırılıp .alınaıbileoeğd- noktası 
ortaya konulmuştur. Biz meslelemin üzerinde 
bu taraflarıyle durmak istiyoruz. 

Bu yönüyle, Gümrük Resmi Kanununa eş
değer bir hüküm getirdiği ve daımga resmimin 
bu mahiyette bulunduğu, Hükümetin getirdiği 
.teklifte ve bunun gerekçesinde mevcuttur. Bu 
haliyle bir vasıtalı vergi hüviyeti içerisine gir
diği ve ithalâtta Hükümete birtakım ayarlama 
imkânlarını sağlamak gibi bir gaye güdüldüğü 
açıkça belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, Gümrük Vergilerimde yapı
lacak indirimleri bu damga resmi ile karşılama 
gibi bir yola gidildiği beyan edilmektedir. Bu
rada bir vergi politikasının ele alınması lâzım
dır. Biraz evvel Sayın Başkanın ikaz sadedinde 
konuşmacılara bildirdiği hususların burada na
zarı itibara alınması lâzım. 

Şimdi, bir bütçe gelecek, bu bütçe üzerinde 
umumî görüşlerimiz belli olacak. Bir Hükümet 
var. Diyor ki, ben yeni vergi ihdas etmeyeceğim. 
Yine aynı Hükümet, diğer vergiler mevzuunda 
değişik bir katma değer vergisi diye bir tasarı 
hazırlamaktadır. Burada bu tasan da görüşüle
cektir; birtakım vergilerin kaldırılması, barta-
kıım yemi viergi politikası hükümleri getirilmek
tedir. Şimdi, ithalâttan bahsedilmekte; ithalât
ta damga resmıinin miktarı üzerinde durulmak-
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ta... Bunlar, elbette M, bir bütçe ile ilgili husus
lardır. Bizim burada şu kabul ediverdiğkmiz hu
sus, bütçede plân bakımından, vergi politikası 
bakımımdan bizi bağlayıcı nitelik taşıyacaktır. 
Umumî vergi politikası bakımından ele alma
dan, umumî vasıtalı ve vasıtasız vergiler poli
tikası' bakımımdan bunu ele almadan, bir maliye 
politikasını tespit etmeden, bu şjekilde getirilen 
bir teklif yerimde olmayacaktır. 

Şayet teklif burada görüşülürken, Hükümet 
tasarısındaki husus ile iktifa edilse, görüşümüzü-
ona göre söylemek durumunda olacaktık. Anma,, 
Komisyon bir değiştirme yapmış ve damıga res
iminde artış getirmiştir. Açık bu. Bir artırana 
vardır. Bu artırmanın lüzumlu veya lüzumsuz 
okluğu noktasını elbette tartışma durumuma gi
receğiz. 

Bu arada, bizim grup olarak son çıkan 
Üçüncü Beş Yıllılk Plân mevzuunda görüşleri
mizi ve oyumuzu hangi istikamette kullandığı
mızı biliyorsunuz ve bu efkârı umumiyenin de 
bildiği bir hususıtur. Diğer taraftan, Katma 
Protokol mevzuunda görüşlerimizi burada arz 
etmiş bulunmaktayız. Bu yönleriyle getirilen bu 
tasarı ve bilhassa Komisyonun değiştirisd, itha
lâtın neticesinde burada gümrük resimlerinde 
yapılacak artırmalarla dış ticaret politikasıyle 
alâkalı bir duruımdıır. Bir kısmı maddelerde 
gümrük resımini % 100'e kadar artırma yoluna 
gidildiği takdirde, buradan girecek maddelerde 
bu ithalât dolayısıyle fiyat artışlarının diğer 
maddelere, hattâ içeride istihsal ettiğimiz mad
delerin iç piyasadaki satışına tesir etmeyeceği 
yolunda bir iddia ileriye sürülemez. Nitekim bir 
devalüasyon yapılmış, bu husustaki karşı çıkış
larımızı belirtımıişizdir. Bunu diğerlerinin de ta
kibe debileceği noktasını o zamanlar da belirtmi-
şizdir. Bugünkü Hükümetin Başkanı bir vesile 
ile bu kürsüden, «Yemi bir devalüasyon mevzuu 
tetkik konusudur, gelebilir» şekliyle bir konuşma 
da yapmıştır. O halde, birtakım hususlarda ka
rar verirken elbette bunun üzerinde durmak lâ
zımdır. 

Sayın Başkana şu ciheti, hatırlatmaları mu
vacehesinde, arz etmek itsiyarumı: Şayet mese
le, Hükümetin getirdiği şekilde bir beş yıllılk 
uzatma ile ilgili olsaydı, bu izahımızı daha dar 
bir çerçeve içerisinde tutmamız mümkün olur-# 

du. Ama, Sayın Başkan ve kıymetli milletvekil-
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leri, âdeta bir vergi ihdası şeklinde artış gıeti-
. rilmaktedir. Bu, lüzumlu mudur, değil midir? 

Diye tetkiki yapılmadan bir kanaate varılamaz. 
Komisyon gerekçesinde, mevzuun genişliğine 
tahlil e dikmesi gereği bir kere daha ortaya çık
maktadır. Şu yönden: Deniliyor ki, «Dolayısıy
le bu kanunun yürürlüğe konuşuyle ilgili olarak 
yeniden GA'TT nezdimde teşebbüse geçip bir tas
vip durumu mıevcuidolmadan Hükümete peşin 
birtakım salâhiyetler veriyoruz. Gerçi bunu Hü
kümet tatbik edip etmemıelkte kendisini ayarla
yacak, memleketin menfaatierini bir yönde ön 
plânda tutacaktır. .Ama, Hükümetin daha bu 
mevzuda bir mutabakatı yok. Komisyonun ge
rekçesinde de olduğu gibi, bir tasvip die almış 
değildir. Bunun içimdir ki, Hükümet bu mevzu
da hazırlıklı olmadığı iedn de kendi tasarısın
da bu yolda, Komisyonun kabul ettiği 1 nci 
madde ile ilgili artışa dair bir teklifi de yok
tur. Ama Komisyonda böyle bir artış meselesi 
mevzuubahsoldu ise, alışageldiğimiz usul hü
kümlerine göre, Komisyonda olsun, Mecliste 
olsun; Hükümet bunu Komisyonun ve Hükü
metim görüşlerine ve tasvibine bırakabilir. Ya
ni serbest bırakır. Bunun avakılbı Hükümeti de 
ilgilendirmez bir ölçüde. Çünkü ben getirdiğim 
teklifte ancak beş yıl uzatmayı teklif ettim, Ko
misyon bunu gerekli gördü, Meclis de bunu ka
bul etti; bu Komisyona ve Meclise malolmuş-
tur, şekli içerisinde ^Hükümetin her zaman fikir 
ileriye sürmesi mümkündür. 

Üstelik, partilerüsttü mahiyet içerisinde bu
lunan ve siyasî yönden hiçbir sorumlulukla bağ
lı bulunmayacağı ortaya sürülen ve siyasî du
rumu da bugün için bir koalisyon Hükümeti 
midir, değil midir mevzuunda münakaşayı ica-
beittiren Hükümet; diğer taraftan buma üye 
vermiş olan partilerin, kendilerini mesul say
madı Ldarı iddia edilen bir Hükümet ve ondan 
sonra, partiler o Hükümetin getirdiği teklife 
rey verecek... Üstelik o Hükümet bu mevzuda, 
birinci madde ile bir artış getirme durumunda 
olmamış, Komisyon bunu artırmış... Bu durum
da biz bunun mesulü olarak kimi göreceğiz. Ya
rın bu artışla ilgili olarak, bu gayrimesul olan, 
partilerüstü durumumu ileriye süren, âdeta gay
rimesul durumda bulunan bir Hükümetin yapa
cağı hareket, bu yolda takınacağı tavır, bunun 
devamlılık yönünden bugüne kadar partûerüs-
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tü Hükümet formülünün, 4 neü Hükümeti bu
gün mevcudokluğuna göre, yarın bunun nıe ola
cağı, devam edeceği... 

HÜSAMETTİN RAŞER (Nevşehir) — Üçün
cü Hükümettir. 

M. KUBİLAY İMER (Devamla) — Hayır 
dördüncüdür beyefendi. Suat Hayra Hükümeti 
dâhil olmak üzere dördüncüdür. 

Bu durumuyle, bunun da elindeki Hükmü 
ne şekilde devam ettireceği ve hattâ ne kadar 
zaman Hükümet başında kalacağı mevzuu da 
meçhuldür. Bu durumlarıyle, hem münasebette 
bulunacağımız ülkeler bakımından tasvip sağ
lanması yönünden meşkûk bir durum, hem de 
bu yolda Hükümete birtakım imkânlar ve tak
dir yetkilerini geniş mikyasta veren bir kanun... 
Bunun üzerinde elbette bu yönleriyle durmak 
mecburiyeti içerisindeyiz. 

Netice olarak söyleyebiliriz ki, bütçe gelme
den, bu şekildeki kanun tekliflerinin ve bilhas
sa Hükümetin ıgetirdiği tasarılarda bu çeşit 
değişikliklerin yapılması doğru değildir. 

Yeni vergi getirmeyeceğiz ama, vergi nispe
tinde artış yapacağız. Mevcut vergilerde artış 
yapacağız. Evet, yeni filân tasarıyle filân isim 
altında yeni bir vergi getirmiyorum, ama ver
gi miktarında artış yapıyorum. Bunun, hani, do
laylı yoldan yapılmış yemi bir vergi ihdası ol
duğunu anlamak için şu Meclis sıralarında bu
lunacak dereceye erişmiş olmak lüzumlu değil. 
Bunu sade vatandaş gayet kolaylıkla anlar. 

Diğer taraftan, bir devalüasyon dış piya
sa ile ihracatımız yönünden etkili denirken, bi
liniyor; ithalât yönünden de etkili olmuş ve 
büyük fiyat artışlarına sebelbiyet vermiştir. İk
tisatta arz ve talep kanununu, diğer taraftan 
bâzı maddelerdeki fiyat artışlarının diğer taraf
lara inikasının mevcudolduğunu, bu mevzular-
la teorik yönden değil, tatbikat yönünden, sa
de vatandaş olarak ilgilenen herkes bilir. 

Binaenaleyh, diğer maddelerde gelen itha
lat yolundaki maddelerin fiyat artışlarına te
siri bakımından, gerek bunların yurt içindeki 
satılışları bakımından, gerek iç istihsal madde
lerimin iç piyasadaki fiyatlarının artışı yönün
den bunun da yeni bir artışa sebebolaeağı ka
naati içerisindeyiz, Bu yönüyle, bilhassa komis
yonun getirdiği artış teklifinin karşısındayız. 
Öbür taraftan, Hükümetin getirmiş, olduğu beş 
yıllık' uzatma süresinin de birtakım önçalışma-
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lara bağlı olmadığı açıklıkla gözükmektedir. 
Gerekçe kısmında 'Hükümet, bunun iç piyasa
ya tesir ötmeyeceğini belirtmiştir .Bunu belirt
mekle, bir şeyin 'olmadığını iddia etmek, oldu
ğunu kabul etme'k demektir. Yani iç piyasaya 
tesir icra <etmez diye Hükümet, gerekçesinde 
bunu görmüştür, belirtmiştir. Demek ki, iç pi
yasaya tesir edeceği kanaati ele mevcuttur. 

İşte biz, iç piyasaya. tesir edeceği kanaati 
içerisindeyiz. Burada yine Hükümet gerekçe
sinde, ithalâtta artışların olduğu noktasını ile
ri sürmüştür. İthalâtta artış, eğer kalkman bir 
ülkede ihtiyaçtan doğuyorsa, ithalâtta artışı 
ben frenleyeceğim diye iddiada bulunmaktansa, 
memleket içerisinde bunun çarelerini araştır
mak ve katma protokole girdiğimiz, Ortak Pa
zara girdiğimiz, giriş döneminde olduğumuz 
bir devrede bunların, bütün yönleriyle ele alın
mış olması iktiza eder. Ben burada Başkanın 
da, benim, konuşmamdan evvel ortaya koyduğu 
hususlar içerisinde görüşüyorum. Burada gerek 
Damga Resmi yönünden, gerekse umumî itha
lât yönünden Hükümet, ımeseleyi gerekçesine 
koymuş ve getirdiği teklifi 'buna istin adettirmiş-
tir. İthalâtta bir artma mevzuuîbahis ise, dedi
ğim gibi bu eğer vatandaşın ^gelişen ve kalkı
nan ülkelerde ihtiyacını karşılamak zaviyesin
den oluyorsa bu ithalâtta artış, bunu Devlet 
kısmaya yetkili değildir. Damga Resminde yük
seltme yaparak bunu kısmaya yetkili değildir. 
Diğer taraftan, gümrükte İndirim yapıyorum, 
Damga Resmi • buna eştir. Damga Resminde ar
tışa gidiyorum. Bu ne perhiz, bu ne lahana tur
şusu... Gümrükteki indirdiğini Damga. Resmi ile 
karşılama durumu içerisine ^gireceksin. O halde 
burada getirilen politikadaki esas nedir? Gaye 
nedir? Eğer gümrükte bir indirim yapıyorsam, 
Damga Resminde niçin artış yapıyorum? Bu
nu filân AET memleketlerine yapıyorum da, 
onun dışındakilerine Gümrük Resmini herhangi 
bir şekilde artırma indirme yapmadan gümrük 
üzerinden alman Damga Resminde artış yapı
yorum. Böylece ithalâttaki dengeyi ve alacağım 
vergiyi aynı seviyede tutma durumunda olu
yorum, şekliyle bir çıkış oluyor. 

O halde, gümrük indirimi yapıyorum diye 
orta yere çıkmanın âlemi nedir? Bunu açıklıkla 
belirtmek lâzım. Mİ ân yerlerde gümrüğü indi
riyorum, filân yerde Dahga Resmini artırıyo
rum, böylece dışarıdan gelen, ithalât yoluyle 
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gelen maddelerde vergide devamlılık sağlıyo
rum deniliyor. Bunu açıklıkla belirtmek lâzım. 
Vatadaşma da bunu bu, şekil altında anlatmak 
lâzıım. Ben gümrüklerde indirim yaptım. Bina
enaleyh, gümrükle gelen mallarda da iniş ol
ması lâzıım, niye olmuyor1? Diye o zaman Hükü
metin -dış ve iç piyasa yönünden sual sormaya 
hakkı kalmaz. Sen bir tarafta gümrükte indi
rim, yap, öbür tarafta Damga Besininde artış 
yap, ki bu imkânı komisyonun getirmiş olduğu, 
Hükümet teklifinde olmayan 1 nci madde ile 
zaten vermiş oluyoruz, o zaman bu piyasada is
tikrar .sağlanmamış olursa bundan vatandaş 
müessir olmayacak mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, grup olarak görü
şümüz odur iki, 'biz yeni birtakım vergilerin ih
dasına karşıyız. Yeni vergi kanunu getirmeden 
vergilerde artışın da yeni bir vergi ihdası ma
hiyetinde olduğunu, netice itibariyle ister yeni 
bir kanun tasarısı ile yeni bir vergi getirilsin, 
isterse mevcut vergilerde, vasıtalı veya vasıta
sız vergilerde bir artışa gidilsin, bu yeui vergi 
ihdası mahiyetindedir ve orta seviyeli, düşük 
gelirli, sabit gelirli orta tabaka vatandaş bu 
arada ezilme durumunda olacaktır. Bu Damga 
Resmini ithalâtçı elbette ithal ettiğinin üstüne 
koymak suretiyle, ithalini memleket içerisinde 
satarken hiçbir sıkıntıya uğramayacaktır. Ama 
bundan sade vatandaş müteessir olacaktır. Biz, 
şu şu maddelerde yaptık efendim, bunun orta 
tabaikaya alâkası yok diyemezsiniz. Piyasada 
bir mevzuda yapacağınız bir fiyat artışı, inikas 
kaidelerine göre diğerlerini de yapacaktır. Bu, 
vergi politikasında hiç tartışmaya sebebiyet 
vermeyecek: şekilde, iktisatta hiç tartışmaya se
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bebiyet vermeyecek şekilde açık ve aşikârdır. 
Siz yapmasanız bile, Hükümet olarak bunun ter
si düşünüşte olsanız hile piyasayı kontrol altı
na alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Alama
dığınız takdirde diğer taraflarda buna bağlı 
olarak satış yapanların bu yoldaki fiyat (artış
larına gitmesini önleyemeyeceksiniz. İşte diyor 
filân yerde ıgümrükte indirim yaptı ama, Güm
rük Resminde artırım yaptı, bunu ben ithal et
tiğim maddelerin satışında aksettirme durumun
dayım diyecek «atan, normal yoldan, diğer ta
raftaki de işte diyecek Gümrük resimlerinin ar
tışı yoluyle filân filân maddelerin fiyatlarında 
bir artış oldu, ben de buna dolaylı yoldan mu
hatabım, ben de sattığım maddelerde artış ya
pacağım diyecek. Bu 'açıkça görülüyor. Ama 
bunu vatan sathında, efendim bu yanlıştır, bu
nunla .mücadele edeceğiz, şunu yapacağız, bu
nu yapacağız ıgibi sözler söylenebilir. Bu mem
lekette Millî Korunma Kanununun tatbikatı da 
orta yerdedir. Zorla, zor tedbirleriyle piyasaya 
hâkim olamazsınız. Bu açıkça belirlidir. Piya
sadaki fiyat artışlarından herkes şikâyetçidir. 
Binaenaleyh bu yeni artışa müsaade ve biraz 
da, dediğimiz gibi komisyonun getirdiği husus 
bu getirmiş olduğu teklifler yönü ile isabetli 
olduğu kanaati içerisinde değiliz. 

Demokratik Parti Grubu olarak konuşma
larımıza burada son verirken Yüce Meclise say
gılarımızı ifade ederiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
15,00'te tekrar toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

^ I I 
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KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açıüma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

MuJstafa Orhan Daut (Manisa), Tufan Boğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin «ara verilmiş 
bulunan 17 ned Birleşiminin 3 neü oturumuna 
başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir önceki oturum
da Damga Resmi Kanunu üzerinde görüşmeleri-

Komisyon yerinde, Hükümet adına buluna-
mizi devam ettiriyorduk. 
cak bir yetkili kimsenin de yerini almasını ri
ca ediyorum. Aksi takdirde görüşülemez. 

Şimdi, söz «sırası, Adalet Partisi Grubu adı
na Sayın Orhan Oğuz'undur. Buyurunuz, Sa
yın Oğuz. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN OĞUZ (Es-
kişefhir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; huzurunuza 828 .sayılı Kanunun yürürlük 
süresinlin uzatılması konusunda Hükümetçe ge
tirilen tasarı üzerinde Adalet Partisi Grdbu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Bu tasarı, 828 sayılı Kanunun süresini uzat
mayı öngörüyor. Yani benden önce konuşan bâzı 
•arkadaşlarımızın değinmiş oldukları gibi yeni 
bir mükellefiyet tahmil etmiyor, yeni bir vergi 
ihdas etmiyor. Halen yürürlükte olan, hailen yü
rüyen ve Aralık 1972'de sona erecek, yürürlüğü 
sona erecek bulunan, kanunun 3 ncü Beş Yıllık 
Plân döneminin sonuna kadar süresinin uzatıl
ması, yani Aralık 1977'ye kadar süresinin uza
tılmasını öngörüyor. 

Bu kanun tasarısı şu halde 828 sayılı Kanu
nun sadece yürürlüğünü uzatan bir tasarı niteli
ğindedir. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanunun esası, 828 
sayılı Kanunun esası nedir, onun üzerinde bir 
açıklama yapmak mecburiyetini hissediyorum. 
Çünkü, 828 sayılı Kanunun bir ucundan tutarak 
bütün ekonomiyi, bütün ekonomi politikasını 
eleştirme yoluna gidebilen arkadaşlarımızın or
taya koymuş oldukları argümanların geçerlilik 
durumunu tespit etime yönünden, buna zaruret 
vardır. Bir kere bu kanunun esası, ithalâttan 
alınacak damga resminin, ithalâtın yapıldığı ül

kelere göre yüzde 25'i geçmemek üzere farklı 
nispetlerin uygulanmasında Hükümete bir elas
tikiyet, bir supleks kazandırmaktadır. Bu kanun 
tasarısının halen yürürlükte olan 828 sayılı Ka
nundan farklı tarafı vardır. Sadece bir farklı 
fıkrası vardır. Bu fıkra da, Bakanlar Kurulu, 
lüzumlu 'gördüğü hallerde tespit edilecek bu 
nispetler üzerinde gerekli değişikliği yapma 
yetkisidir. Yani bu belirtilen;, öngörülen nispet
ler üzerinde Bakanlar Kuruluna bir değişiklik 
yapma yetkisi, 828 sayılı Kanundan farklı bir 
fıkra olarak bu tasarıya girmiş bulunmaktadır. 
Elbette değerli sözcü arkadaşlarımın, bendeni 
önce konuşan sözcü arkadaşlarımın temas etmiş 
oldukları bu farklı nokta üzerinde durmak za
rureti vardır. 

Buna neden lüzum hissedilmiştir, neden böy
le farklı bir fıkra getirilmiştir1? Bilindiği gibi. 
aziz arkadaşlarım, Türkiye, Dünya Gümrük Ta
rifeleri ve Ticaret Anlaşmasına dahil bir ülke
dir. Yani kısıa adı GATT olan bu teşkilâta Tür
kiye üyedir. Tabiatıyle bir teşkilâta üye olun
duktan ve onun öngördüğü anlaşmalara katıl
dıktan sonra, onun yüklediği yükümlülükleri 
de, vecibeleri de yerine getirmek zarureti var
dır. Bu ilâve fıkrada akdî münasebetten doğ
muş bir fıkra olarak tezahür etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Türki
ye, Avrupa Ekonomik Topluluğunum bir ortak 
üyesidir. Avrupa Ekonomik Topluluğu da 
GATT dediğimiz teşkilâtın içerisinde mevcuttur. 
Hem öylesine mevcuttur ki, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunu teşkil eden ülkeler GATT içerisin
de sadece ayrı ayrı kendilerini temsil etmemek
te, bir bütün olarak da GATT teşkilâtı içerisin
de yerlerini almaktadır ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu adına müzakereleri yürütmektedirler. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye'nin 
arasındaki münasebeti hepiniz iyi bilmektesiniz. 
Şu halde Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil 
olan ülkeler için, onların o menşeden ithal edi
len mallara uygulanacak gümrük resimleri ko-
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nusunda alnuaoak tedbinler, Hükümetçe alma- j 
cak tedbirler aynen ve belki de değiştirilerek 
diğ.er GATT ülkesi bulunan ülkelere de, GATT 
Teşkilâtına üye olan ülkelere de uygulanabile
cektir. 

Aziz arkadaşlarım, iktisadî konularda Bu-
'gün dünya üzerinde ekonomik ilişkilerin son de
rece enteresan ve son derece önemli gelişmeler 
gösterdiğine dikkatlerinizi her zaman oılduğu 
gibi, bugün de çekmek isterim. 

iktisadî entegrasyon, yani iktisadî bütünleş
me bugün dünya üzerinde yaygın hale gelmiş
tir. Avrupa'da iktisadî entegrasyon hareketinin 
ötesinde siyasî entegrasyonu /gerçelkleştirmek 
için çok önemli toplantıların yapıldığı, çok 
Önemdi kararların alındığı da bilinmektedir. 

Dışımızda, bütün dünyada, komşularımızda 
ve bilhassa Batı ülkelerinde, Batı Avrupa ülke- | 
lerindeki bu son değişikliklere önemle eğilmek, 
onları önemle izlemek mecburiyeti vardır. Sa
dece içe dönüJk bir politika ile Türkiye'nin ya
rınlarını teminJat altına almak mümkün değil
dir. 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye, dünya üzerinde 
yeni Ikuruılaaı güçıler ve dengeler konusunda el
bette hassasiyetle bu gelişmeleri takip edecek 
ve • gerektiğinde yerini alacaktır. Esasen Tür
kiye, beynelmilel iktisadî münasebetler konu
sunda tercihini yapmış,, bunu tercih etmiş ve 
âdeta bunu millî bir politika haline de getir
miştir. 

Türkiye'nin katıldığı iktisadî bütünleşme 
hareketleri, yapmış olduğu anlaşmalar yürür
lükte kaldığı sürece, Türkiye bunlara bağlılık 
göstermektedir. Türkiye, ekonomisini daha geniş 
bir pazar içerisinde yeniden organize etme gay
reti içerisindedir. Türkiye, piyasa ekonomisimln 
gereklerini yerine getirme gayretindedir ve 
gayretinde olacaktır. Türkiye, ölçülerini dar tu
tamaz. Türkiye, gelişen dünyada, gelişen Batılı 
ülkelerin üstümde ölçüler ve hedefler almak 
mecburiyetindedir.. Dünyada yerini alması için 
iktisadî 'kalkınmasını Türkiye'nin devam ettir
mesi ve sosyal gelişmesini mutlaka ve süratle 
sağlaması zarureti vardır. Türk ekonomisini 
arzu edilen düzeye ulaştırmamız için malî ko
nular, vergi ve harçlar gibi müesseseler ekono
mide bir âlet oılarak kullanılmalıdır. Vergi ve 
harçlara sadece devlete 'gelir sağlayan müesse
seler olarak bakmak doğru değildir, bakama- J 
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yız. Aynı zamanda bu ve buna benzer müessese
ler ekonomide fiyatları tanzim etme konusunda 
birer âlet olarak da kullanılacaktır. Bugün Tür
lüye, bütün Avrupa Ekonomik Topluluğu ülke
leri gibi ithalâttan alınan gümrük vergilerinin 
nispetlerini peyderpey indinme durumundadır. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yapmış oldu
ğumuz anlaşmaya göre belli bir süre içerisinde, 
yani 22 yıl sonra mal, insan ve hizmet hareket
leri tamamen serbestleşmiş olacaktır. Ve güm
rük nispetleri belli bir süre içerisinde kademeli 
olarak indirilecektir. İthalâttan alınan damga 
resminin devamı ile Hükümet, getirilen bu tasa
rıda 5 yıl için bir muvazene kurmayı hedef art
mıştır. Şu halde, gene Avrupa Ekonomik Top
luluğu ülkeleriyle yapılan anlaşma hükümleri 
dairesinde gümrük duvarlarının indirilmesi na
sıl öngörülüyorsa, uluslararası ticareti engelle
yen, onu sınırlayan, onu tahdit eden engellerden 
biri olan damga resminin de indirilm'esi öngö
rülmektedir. Madem ki, Avrupa Ekonomik Top
luluğu ülkelerine belli bir süre içerisinde güm
rük vergilerinin yerine kalacak damga resmimi 
kabul ettirmişiz, bunun belli bir süre daha uy
gulanmasında ımemleketin yararı vardır. 

Bu damga resminin iç fiyatlara tesiri olma
yacak mı (konusu üzerinde elbette durmak ica-
beder. Şayet Türkiye, zaruri maddelerinin bir 
çoğunu, zaruri tüketim maddelerinin bir çoğu
nu dış ülkelerden aynen getiren ve tüketen bir 
memleket olsaydı, damga resmi konusunda alı
nacak bu karar fiyatlar umumî seviyesini 'geniş 
ölçüde etkileyecekti. Ama, Türkiye'nin ithalât 
listesine baktığınız zaman göreceksiniz ki, Tür
kiye geniş ölçüde tüketim ımalları ithal eden bir 
ülke delildir. Tüketim mallarının dışında ser
maye malları ve hammadde ithal eden bir ülke 
•olarak gözükmektedir. Şu halde, bu Kanun ne
deniyle fiyatların memleket içerisinde geniş öl
çüde hareket göstermesi, elbette beklenemeye
cektir. 

Sayın arkadaşlarım, özet olarak belirtmek 
istivorum. Adalet Partisi, vürürlükte bulunan 
bu Kanunun süresinin uzatılmasında memleket 
menfaati görmektedir. Bu bakımdan; Adalet 
Partisi bu Kanunun kabul edilmesi cihetine gi
decektir. 

Bütün temennimiz, bu gibi ekonomik araçları 
mümkün olduğu kadar süratle ve ehliyetle kul-
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lanarak (ekonominin büyümesinle, gelişmesine 
yardımcı olunması vıe o kanalda bunların kul
lanılmasıdır. Bu suretle Türk ekonomisi, elbet
te Batı bloku içerisinde kendisinin özel yerini 
alması gerekecektir ve alacaktır. 

Türk ekonomisi sadece 35 milyonluk bir pa
zara değil, 250 milyonun üstünde nüfusu bulu
nan, iştira 'gücü kuvvetli olan zengin ülkelere 
ihracata dönük bir sistem içerisinde gelişme
min yolunu bulacaktır ve bu sistemi süratle ku
racaktır. Ancak bundan sonradır iki, memleke
tin' gayrîsafî millî hâsılasında bugüne nazaran 
daha büyük gelişme, bugüne nazaran daha gü
zel dağılııın, inkisam,, gerçekleşme imkân ve fır
satı bulacaktır. Bizim temennimiz, ekonominin 
süratle dışa dönük, dış rekabete elverişli, dünya 

- ticaretine katılan, dünya ticaretine değer 'geti
ren ve dolayısıyle Türk ekonomisini daha güç
lendiren istikâmette gelişmesidir. 

Sayın 'arkadaşlarım; bir hususa değinmek is
tiyorum. Grup sözcülerinden bir arkadaşımız, 
bu vesileyi kullanarak bâzı vergi sorunlarına 
değindi. Türkiye'de milyarlarca liralık vergi ka
çakçılığından, rakam da vererek 50 milyar lira
lık vergi kaçakçılığından bahsetti. 

Aziz arkadaşlarım, böyle söylenen yuvarlak 
sözler, yuvarlak ifadeler Türk mükellefini ren
cide etmektedir. Türk kamuoyu üzerinde tered
dütler hâsıl 'etmektedir. Kimdir bu kaçakçı1? Bi
liniyorsa bunlar ifade edilmelidir. Kimdir bu 
kaçakçı? Biliniyorsa bunlar talkip edilmelidir 
ve bu kaçakçılar süratle teşhir edilmelidir. Şa
yet, bunlar sadece bir varsayıma dayanıyorsa, 
bu türlü sözler, bu türlü ifadeler Türk ekono
misine menfaat sağlamaz, aksine tereddüt hâsıl 
eder, endişe hâsıl eder ve ekonominin gelişmıesi-
ni frenler aziz arkadaşlarım. Bu türlü sözler, 
memlekette sadece insanların birbiriyle oılan 
ilişkilerine tesir eder, servet düşmanlığını tahrik 
eder, teşvik eder ve lonu yaygın hale getirerek 
rejim üzerinde kara bulutların doğmasına sebep 
olur arkadaşlarım. 

Onun için, millet kürsüsü kullanılırken çok 
daha titiz, çok daha hassas olmak mecburiyetin
deyiz. Bilinmeyen, sabit olmayan yuvarlak lâf
lardan sureti katiyede kaçınmak mecburiyetin
deyiz. Bilinen hususlar varsa onları da yetkili 
organlara tevdi etmek, onlara ihbar etmek ve bu 
suretle memleketin, menfaatlerini yine korumak 
mecburiyetindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 828 sayılı Kanun nede
niyle, Adalet Partisi Grubu adına hepinize say
gılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin B'aşer, bu
yurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başka
nım, Komisyon olarak konuşmak istiyoruım. 

BAŞKAN — Sayın Başer bir dakika; Ko
misyon takdimen konuşma hakkını kullanmak 
istiyor. 

Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; • 

8128 sayılı Kanunun müddetinin bu ay so
nunda hitam bulması nedeniyle 5 yıl daha er
telenmesini öngören tasarıyı müzakere etmek
te bulunuyoruz. 

Hemen sözümün burasında işaret etmek 
isterim ki, bu tasarı bir erteleme tasarısıdır. 
Erteleme kelim esimden de anlaşılacağı veçhile, 
yenH bir yükümlülük getirmemektedir. 

Partisi adına konuşan bir arkadaşım, bu 
tasarının yeni bir yükümlülüğü öngördüğünü, 
yeni bir yükümlülük getirdiğini, hattâ bu yü-
kümlülüğü'n Hükünıelt teklifinde mıevcudoltma-
dığı halde, Komisyon tarafından ilâve edilen 
bir fıkra ile meydana getirilmiş olduğunu id
dia ettiler. Bu hususu şöylece aydınlatmak is
terim. 

Kati surette Komisyonda Hükümet tekli
fine yeni bir yükümlülük ilâve eder tarzda bir 
ilâve balhis konusu değildir. Bu beyan olsa ol
sa tasarıyı iyi tetkik etmemekten, meselenin 
üzerine iyi eğilimmemiş olmaktan ileri gelir. 
Bu da (bir grup sözcüsünün ciddiyetiyle bağ
daşamaz. 
• Bu tasarı hakkında denebilecek iki söz var
ıdır : Bu erteleme kabul edilmenüelidir, denebi
lir. Ya da, bu erteleme kabul edilmeli, yani bu 
tasarı kaibul edilmeli, denmelidir. 

Kaibul edilmesin denince, bu tadarı ile sağ
lanan Devlet gelirlerinin nereden sağlamacağı-
•nı göstermek lâzımdır. Kaibul edilmesin denin
ce, ithâlden alınan Damiga Resmi olduğuna gö
re, ithâl mallarının fiyatları ucuzlayacağımdan, 
dahilde istihsal edilen malların fiyatları ile it
hâl mallarının, fiyatlarının rekaibeit olanakları-
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nın gösterilmesi lâzımdır. Bu denmediğine, 
. bu denemeyeceğine göre, erteleme İdilinde bu
lunmak gereklidir. Erteleme lehinde bulunun
ca da, bunun Ortak Pazar ile, ya da Türkiye'
deki gelir • bölüşümü ile ilgisinin olmadığını da 
göstermek lâzımdır, söylemek lâzımdır. 

Şimdi, sözün burasında Sayın Cumhuriyet 
Halik Partisi Grubu adına konuşan arkadaşım, 
bu tasarıyı vesile ederek Ortak Pazara çattı
lar, Katma protokolün getirdiği verilerden, 
neticelerden biri olarak bu tasarıyı gösterdi
ler. Bundan sonrada birtakım bu yolda tasarı
ların geltirileceğini ima ettiler. Dolayısıyle Or
tak Pazara zımnî bir hücumda bulundular. Bu
nunla da yetinmediler, vasıtalı vasıtasız vergi
ler tefrikine girmek suretiyle, bir vasıtalı ver
gi olan bu resmin aleyhinde bulundular ve va
sıtasız vergiler dalında büyük vergi kaçakçı
lığı olduğunu iddia ettiler. Bu iddialarına da 
Gelirler Genel Müdürlüğünü şahit -gösterdi
ler. 

Şimdi, Komisyonun Başkanı sıfatı ile, Sa
yın Gelirler Genel Müdürünün bu husustaki 
beyanını huzurunuzda anlatayım. Arkadaşı
mın söylediği sözlerle bu beyan arasında her-
hanjgi bir ilişki olmadığını Yüce Meclise arz 
etmiş olayım. 

Sayın Gelirler Genel Müdürü değil, Genel 
Müdür Muavini Sayın Niron, Komisyon çalış
maları sırasında, vasıtasız vergiler dalında mik
tarı .40 - 50 milyar liraya varan bir vengi za
yiatından bahsettiler; vergi kaçakçılığından 
değil. Çünkü, vergi zayiatı ile, vergi kaçakçılı
ğı arasında fark vardır ve bu zayiatı da şöyle 
izaftı ettiler, dediler ki : 

Yüksek gelir grupları Gelir Vergisinden sa-
kmmamaktadırlar, vergilerini doğru beyan et
mektedirler. Binaenaleyh, arkadaşımın iddia et
tiği gibi, varlıklı kişiler vergi kaçakçılığı ya
pıyor şeklinde değil, aksine yüksek gelir grup
ları vergi kaçakçılığı yapmaktadırlar, vergiden 
saikmmaimaktadırlar. Çünkü, elde ettikleri gelir 
böyle bir davranışa kendilerini itmemektedir,-
dediler. Vergiden sakınmanın daha aşağı gelir 
gruplarında olduğunu söylediler ve bu görüşü 
de şöyle izah .ettiler. Dediler ki : 

«Gelir Vergisi 1953 yılında Türkiye'de uygu
lanmaya başlanmıştır. 1953 yılında bir baz se
çilmiştir. Bu baz 100 bin liralık gelirdir. 1953 
yılında 100 bin liralık gelir iyi gelir olduğu 

için, Gelir Vergisinde 100 bin 'lira baz olarak ka
bul edilmiştir ve bu baz % 37 gibi bir nispetle 
vergilendirilmiştir. Yani, Türkiye'de 100 bin li
ralık bir gelir beyan eden bir mükellef, bu ge
lirinin 37 bin lirasını vergi olarak ödeyecektir.» 
dediler. «Fakat o günden bu yana Gelir Vergisi 
tarifelerinde bir değişiklik yapılmadığı için, çe
şitli nedenlerle 100 bin liralık gelir artık yük
sek gelir olmaktan çıkmış, 100 bin lira bir aile
nin geçimi için zarurî gelir haline gelmiş. Bina
enaleyh, 100 bin lira kazanan adam artık 37 bin 
lirasını vergi olarak ödeyememekte, vermemek
te, bunda sıkıntı çekmekte ve dolayısıyle ver
giden saikınım aktadır. Bu tarifeyi değiştirerek 
bugün normal gelir olan 1 milyon lirayı baz se
çer de tarifemizi buna göre ayarlarsak, vergi 
zayiatı büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Bi
zim yaptığımız hesaplara göre bu zayiat 40 mil
yar lirayı bulur.:» dediler. 

Bu görüşe katılmamak mümkün değil, ama 
bu görüşü varlıklı kişilerin, büyük zenginlerin 
vergi kaçırdığı tarzında izah etmek de yerinde 
değildir. Komisyonda geçen beyan, komisyonda 
yapılan görüşme bu merkezdedir. Bu hususu 
tashih edenim. 

Muhterem arakadaşlarım, vasıtalı, ya da 
vasıtasız vergiler mevzuunda da arkadaşımın 

.görüşüyle hemfikir olmak mümkün değildir. 
«Vergi ekonominin bir aracıdır» dediler, doğ
rudur. Ekonomide hedef üretimi artırmaktır. 
Gelir dağılımının normal olup olmaması ekono
mik bir mesele değildir,sosyal ve siyasî bir me
seledir. Bir verginin ekonomik hedefi üretimi 
artırmak olduğuna göre, bir verginin üretime 
yaptığı tesirle bir verginin doğru ya da yanlış 
olduğuna hükmedilebilir. Bugün bütün dünya
da anlaşılmıştır ki, vasıtasız vergiler üretime 
menfi yönde etki yapmaktadırlar. Vasıtasız ver
gilerin ekonomide ımenfi etkisi anlaşılınca, Ba
tı ülkelerinde «Harcama vergileri» dediğimiz 
vergilere doğru kayma durumu hâsıl olmuştur. 
Bugün üyesi bulunduğumuz Ortak Pazar dev
letlerinin tekmil vergilerini tetkik ederseniz, 
vasıtalı vergiler oranı vasıtasız vergilere nispet
le gittikçe artmaktadır; hattâ Fransa'da bu 
oran yüzde 60'ı bulmuştur. Binaenaleyh, dünya, 
ekonomide hedef, üretimin artırılması olduğuna 
göre, üretimi baltalayan vergilerden üretimi teş
vik eden vergilere doğru kaymaktadır. Nitekim 
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vasıtalı vergilerin tek bir çerçeve içinde toplan
masını öngören «Katma değer vergisi» Bâtının 
anavergisi haline gelmiştir. Biz de 2-2,5 yıl son
ra bu katma değer vergisine geçmek mecburiye
tindeyiz. 

Katma Değer Vergisi bir harcama vergisidir 
ve vasıtalı vergilerin anakarakterini arz eder. 
Türkiye'deki tekmil vasıtalı vergiler bu Katıma 
Değer Vergisi içinde eriyecektir. Çünkü hedef 
pastayı büyütmektir. Pasta büyütüldüğü zaman 
bölüşümü 'âdil yaparsanız herkese düşen pay ar
tar. Ortada bir pasta yoksa, yahut pasta küçük
se bunun âdil bölüşümünıden kimseye bir fayda 
çıkmaz, böyle bir fayda sağlanmaz; ekonomi 
böyle bir kaideyi öngörmez. 

Binaenaleyh, arkadaşımın görüşü ekonomik 
değildir, olsa olsa kendi siyasî tercihini aksatti-
r ir ; biz de bu siyasî tercihe uymak mecburiye
tinde değiliz. 

Bu iki noktayı cevaplamak için söz aldım. 
Bu sadece bir erteleme kanunudur, yeni bir tek
lif, yeni bir mükellefiyet getirici mahiyette de
ğildir; kabulünde herhangi bir sakınca yoktur; 
üstelik Devlete geçmiş yıllarda olduğu gibi, ge
lecek yıllarda ıda bir finansman kaynağı teşkil 
eder. Kabulünde bir sakınca yoktur. 

Hepinizi saygıyle salamlarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, 

828 sayılı Kanunun 2 nci maddesini tadil tasa
rısı Yüce Möeîitee ıgelmiştir. 

Bir kere şunu kabul etmek lâzım ki, fertlerin 
fertlerle olduğu gibi, milletlerin de (milletlerle 
ticarî ımünasebetleri vardır. Milletlerin milletler
le olan ticarî münasebetlerine dış ticaret denir. 
Dış ticaretin iki unsuru 'vardır: Birisi ihracat, di
ğeri ise 'ithalâttır. Bugün konumuz ithalâttan alı
nacak Damga Resmidir. Burada alınacak Dam
ga Resmimi Üçüncü Beş Yıllık Plâna 'bağlamak da 
doğru 'değildir. Çünkü gerek Gümrük Vergisi, ge
rekse Damga Resmi hem memleketteki sanayii ko
rumak ıhem de Devlete gelir (temin etmek için alı
nır. Bugün 'bizim gibi ekonomi bacımından ^geri 
kalmış olan (bir ülkede 'gümrük duvarlarını açma
ya imkân v-e ih'tima! yoktur. Açtığıtrrıız zaman, 
ısanayi bakımından, ticaret 'bakımından ileri git
miş olan (memleketlerin âdeta bir pazar yeri haline 
geliriz. Pazar yeri haline geldiğimiz zaman, da iç-

I teki ticaret ve sanayi inkişaf etmez. Bu bakım
dan hükümetler, devamlı olarak ithal ettiğimiz 

I mallardan Damga Resmi, Gümrük Vergisi almak su-
I restiyle, hem onların ıbol miktarda memlekete gir-
I meşini önler, hem de m'eımleketbefci sanayii ve ti

careti teşvik etmiş olurlar. Demek ki, bir nevi 
I koruyucu bir tedbir olmaktadır. 
I Bu bakımdan biz bunu kaldırdığımız zaman 
I ne olacak? Aşağı yukarı tetkik ettiğimiz zaman 
I 1 milyarı geçkin bir gelir iç finansmanlara yük-
I lenecek. Bu da doğrudan doğruya vatandaşların 
I ya ücretlerine, yahut da diğer gelirlerine yüklen-
I mek lâzımdır ki, bu da vatandaşlara sıkıntı ve-
I rir. 

Bu bakımdan ithalâttan alınan Damga Resmi 
I yerindedir. 

Saniyen yine maddede Gümrük Kanununa 
I muhalif olarak İç Ticaret veya Türk Parasını 
I Koruma Kanununa aykırı olarak gümriiklerimize 

gelmiş d a n mallar, orada çürüyüp gitmektedir. 
I Hükümet, zaman zaman bunların yüzde yüz 
I Damga Resmini almak suretiyle tasfiye, eder've 
I ithaline müsaade eder. Bu da, aynı zamanda 
I Devletin bütçesine gelir temin eder. 
I Bugün önümüzdeki Üçüncü Beş Yıllık Kal

kınma Plânında birçok yatınmlara girilecektir. 
Ee, bu' yatıranların gelir kaynağı olan İthalât 
Damga Vergisini kesmek doğru değildir. Hiçbir 

I millet ithalâtın serbestçe yapılması için gümrük 
I kapılarını ardına kadar açamaz. Bugün herkes 
I bilir ki, devletler arasında cereyan eden Birinci 
I ve İkinci Dünya savaşları, gümrüklerden ve iç 
I bunalımdan, devletlerin mallarını dışarıya sata-
I mamalarından çıkmıştır. 

Bu bakımdan biz, ithalâttan' Damga Resmi 
I almaya, 'Gümrük Vergisi almaya, hem gelir ba

kımından hem de sanayimizi korumak bakımın
dan mecburuz. 

Bu bakımdan, gelen tasanda sakıncalı bir du
rum olmadığı görülmektedir. Hükümete de, bil
hassa birinci fıkrasında elastikiyet verilmekte
dir. 

Sayılarımla. 

I BAŞKAN —• Sayın Önder, buyurunuz. 
I Yalnız rica edeceğim, bu kanun, münhasıran 
I bir erteleme kanunu, ertelenmezse ne olur, erte

lenirse ne olur, o kanunun dışına çıkarak, bura-
I da umumî vergi politikasının akademik münaka-
J şasmı veya bütçenin tümü üzerindeki bir müza-

24 — 
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kereyi yaratır "şekilde beyanda bulunmayınız. 
Çünkü biliyorsunuz sadet müsait değildir. Lütfen 
sadedi buna göre kendiniz tayin ediniz. 

Buyurunuz. 
KEMAL ÖNDER (tamir) — Sayın Başkan, 

gerek A. P. Sözcüsünün, gerekse Sayın Komis
yon Başkanının beyanlarının taşıdığı ağırlık 
nedeniyle ilk yaptığım konuşma paralelinde 
kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — İlk yaptığınız konuşmayı bu 
kadar geniş hudutlar dahilinde yapmamış ol
saydınız işte mesele buraya müntehi olmaya
caktı. Onun için ikazda bulundum zatıâlinize. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Sayın Baş
kan, lütfederseniz, ne konuşacağımı da siz 
emir buyurursunuz onu yaparım. 

BAŞKAN — Estağfurullah, efendim, öyle 
bir şey izhar etmedim, yalnız takdir edersiniz 
ki, Başkanın sadedi tayinde yetkisi vardır; o 
yetkimi kullanmak üzere bu beyanda bulunu
yorum. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Ama başka 
konuşmacılara böyle bir hatırlatma yapmadı
nız ve onlar konuştular. 

iSayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Benim, adı geçen tasarı sebebiyle, yaptığım 
konuşmada, Ortak Pazarın aleyhinde olma pe
şin hükmü yoktur. Türkiye Ortak Pazardan 
çıksın veya Türkiye Ortak Pazara neye girdi 
diye, ortaya attığımız bir sorun yoktur. Bir 
Katma Protokol vardır, bir geçiş dönemi soru
nu vardır, bu Katma Protokolün getirdiği hü
kümler vardır; Katma Protokolün getirdiği 
hükümlerin ağırlığı vardır. Katma Protokol hü
kümlerinin getirdiği ağırlık yalnız bizim tara
fımızdan kabul ve iddia olunan bir konu da 
değildir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
müzakeresi yapıldı; hatırlayacaksınız, • Üçüncü 
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânının muhtevası 
içinde ve sayın Hükümet yetkililerinin beyan
ları içerisinde Katma Protokol hükümlerinin 
ağırlığının giderilmesi yolunda birtakım öneri
ler vardır ve buna paralel alarak da sayın Hü
kümetimizin Ortak devletler muvacehesinde 
yaptığı teşebbüs vardır. Maalesef, yapılan te
şebbüsün, Türk Hükümetinin yaptığı teklifin 
de reddedildiğini üzüntüyle öğreniyoruz. Bu
nun sıhhatli olup olmadığını yakın zamanda 
anlayacağız ama, bir vakıa var; bir Katma Pro-
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to'kol yapılmış ve Türkiye'ye getireceği birtakım 
normal ve tabiî güçlükler var. Bu normal ve 
tabiî güçlüklerin üstesinde bir de protokolün 
hükümlerinden doğan güçlükler var. Şimdi, bu 
şikâyetlerimizi söylemeyecek miyiz? Bu şikâ
yetlerimizi söylediğimiz zaman Ortak Pazar'ın 
aleyhinde olmak anlamı nereden çıkar? Böy
le bir anlamı nasıl ontaya çıkarıyorsunuz? Bir 
defa bu noktada teşhisi isabetle koymak: gerek
lidir. 

Bir diğer yan, 50 milyar lira meselesidir. 
vasıtalı vergi ortak devletlerde bugün için 
geçerlidir. Bunun çeşitli nedenlerini arz etmeye 
çalıştık. Vasıtalı vergi, Türkiye'nin bünyesi, 
ekonomik bakımdan gelir dağılımının gayriâdil 
oluşu ve uygulamasının buna paralel olarak 
genişlemesi nedeniyle ortak devletlerde oldu
ğu gibi haklılık, geçerlilik kazanmaz. Bunu 
ifade etmeye çalıştık. Kaynak bulma bakımın
dan yine örnek vermiş olmak için 50 milyar li
rayı ifade ettik. 50 milyar rakamı da bizim keş
fettiğimiz bir rakm değil. Bizim bulduğumuz, 
hesap makinalarımızdan çıkarttığımız ve huzu
runuza getirdiğimiz, arz ettiğimiz rakam değil. 
50 milyar lirayı biz keşfetmedik, Maliye Ba
kanlığı yetkilileri keşfetti. 

50 milyar liralık, ister adına zayiat deyiniz, 
ister başka bir şey deyiniz.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Farklı, ama.. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — O ayrı ko
nu, onu arz edeceğim. 

Bunun adına ne derseniz deyiniz, gelir ver
gisi sebebiyle bir zayiat vardır. Bu 50 milyar 
lira bir yıllık zayiat değildir, bugüne kadarki 
zayiat toplamıdır. Ben de bir yıllık zayiat de
medim. 50 milyar liralık bir zayiat var. 

(BAŞKAN — İşte Sayın Önder. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Bir dakika 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bu, kaçakçılık olarak telâkki 
edilince, o zaman zayiatla kaçakçılık arasında 
bir fark var, gayet tabiî. O zaman o karşılan
dı. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Kaçakçılık 
tabiî. Efendim, arz edeyim. 

Bütçe Karma Komisyonunda bir güne mün
hasır müzakere almamıştır. Bütçe Karma Ko
misyonunda muhtelif müzakerat olmuştur. 

25 — 
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Bütçe Karma Komisyonunda Gelirler Genel Mü
dürü de konuşmuştur, Gelirler Genel Müdür 
Muavini de konuşmuştur. O sırada bu zatı muh
teremin yaptığı beyanları sadece oradaki Ko
misyon üyeleri zaptotmemiştir. Oradaki be
yanları aynı zamanda basın da zaptetmiştir ve 
gazetelerde de çıkmıştır. Gelir Vergisi sebebiy
le 50 milyar lira vergi kaybı olduğu ve kaçak
çılık şeklinde de ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Kaçakçılık nasıl olur? Beyannameye bağlı 
vergi ödeme sistemi vardır. Beyannamede ne 
gösterirsen onu vereceksin. Gerçeği gösterirsen, 
gerçek karşılığı vergi ödeyeceksin. Gerçeği gös-
ıtermezısen, gerçek karşılığı olmayan vergi öde
yeceksin. Bunun adına ne derseniz deyin. Bu 
bir. 

İkincisi, Sayın Komisyon Başkanı arkada
şımızın yine bir başka tartışma üzerine verdiği 
bir izahat, ona da sebep benim. Karma Komis
yonda vergi dilimleri üzerindeki bir tartışma 
üzerine yapılmış bir izahat. 

Gerçekten verginin 0 - 100 000 arasındaki 
dilimlerinde daha ağır vergi dilmlerinin bu
lunduğu 100 000'n yukarısında gelir sahibi mü
kellefler için dikey olan göstergenin yatay 
hale geldiği, yani daha fazla verginin alınması 
mümkün olan 100 000'in üstündeki gelir düze
yinde bunun böyle gelişmemekte olduğu yolun
da izahat verilmiş, bundan mütevellit de, bu 50 
milyarın beyan edildiği gün değil, ayrı bir gün
de, bu yolda bir düzeltmenin de Meclise teklif 
halinde geleceği beyan edilmişti. 

Şimdi, gerçekten iki türlü zayiat vardır. 
Biri 100 OO'iıı üzerindeki gelir dilimlerinden 
alınması lâzımgelen verginin mevcut kanunla 
alınamamış olmasından mütevellit bir kayıp, 
biri de beyannamede gösterilmesi lâzımgeldiği 
halde gösterilmeyen, gerçeğe aykırı gelir beyan 
etmek suretiyle zararına veyahut da bir küçük 
miktar gelir göstermek suretiyle az vergi ver
mek yoluna gitmek suretiyle vergi kaybı. Bu 
suretle şimdiye kadar 50 milyar lira vergi kay
bı olmuş. Bu 'bir vakıa. 

Şimdi, beyanname esasına göre vergi ödeme 
durumunda olan vatandaşlarımızdan, mükellef
lerimizden bugüne kadar alınması lâzımgelen 
50 miilyar lıina alınlnıamış, üstüne gidileımıemiiş, 
ama buna mukabil Vasıtalı Vergi alma yolu 
kolay olarak telâkki edilmiş. Çünkü, vatan

daş satmaldığı malın fiyatı olarak vergiyi onun 
içinde ödemiş. Bu, bugüne kadar gelmiş iktidar
lar tarafından kolay vergi alma yolu olarak 
tercih edilmiştir, demişiz. Şimdi, servet düş
manlığı bunun neresinde? Servet düşmanı ol
mamak için «Böyle gelmiş, böyle gitsin» mi 
diyelim1? «Böyle gelmiş, böyle gitsin» dediğimiz 
zaman servet düşmanı olmayacağız, «Böyle gel
miş, böyle gitmesin» dediğimiz zaman «.Siz ser
vet düşmanlarına zemin hazırlıyorsunuz» der
seniz, hayır, bunu kabul etmeyiz. Bizim görevi
miz aksaklıkları düzeltmektir. Aksaklıkların 
düzeltilmesi için işaretlerde bulunmak, istekte 
bulunmak, gerekçeli olarak teklifte bulun
maktır. Bunu Mecliste iktidarlara anlatmaya 
çalışırız, iktidarlar benimsemez, vatandaştan 
yetki alarak geliriz, kendimiz iktidar olarak 
yapmaya çalışırız. Bizim görevimiz, bu. Bu gö
revi yerine getirmek niçin olumsuz tefsirlere 
sebebiyet versin? Bunu yadırgadığımızı ifade 
etmek isteriz. Bu nedenle de huzurunuzu bir 
defa daha işgal etmek mecbuıuyetdnde kaldım. 

Aslında işin prensibi şudur: Gelir dağılımın
da adaleti sağlayacaksınız. Ekonomik kalkın
ma için gerekli potansiyeli hazırlayacaksınız. 
Vergi sorunu da bir alet olarak bu gayeye ulaş
mak için kullanılacaktır. Vergi yalnız kaynak 
sağlamak amacıyle kullanılan bir alet olma 
vasfını kaybetmiştir. Evet, kaynak sağlama 
amacı bir önemli hususiyeti olarak halen baki, 
geçerli, ama modern ekonomide vergi ekonomi
nin hedefine, gayesine ulaşabilmesi için artık 
bir araç, bir alet olarak kullanılma yolunda
dır ve bu yolda kullanılır haldedir. Her şeyi 
batıdan örnekler vererek izah ediyoruz, ama 
vergi politikasında bu yönünü niye ihmal edi
yoruz? 

Batıdan örnek getirmek, batıdan kopyacılık 
yapmak demek değildir. Batıdan örnek getir
mek batı bilgisiyle kendi bünyemizi en kısa za
manda batı muasır medeniyet seviyesine ula
şacak biçimde, aletleri yararlı bir biçimde 
kullanabilme hassasıdır, melekesidir. Yoksa, 
kuru kuru oradaki modelleri alıp buraya uy
gulamak demek değildir. Bizim ihtiyacımız 
nedir, ihtiyacımızı en kısa zamanda nasıl gide
ririz, âdil olarak nasıl uygularız; bütün bu 
suallerim cevapları karşıılainımaısı gerekir. As
lında, böyle halisane duygularla sorunları ge-
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tdrnueye çalışmışız, bir uygulama kanun tasarısı 
gelmiş GATT.ile Katma Protokolle ilişkisi se
bebiyle konuyu biraz genişlettik; fakat bu ge
nişleme içinde arkadaşlarımız alınganlık gös
terdiler, bir de servet düşmanlığı konusu or
taya çıktı. Ben Adalet Partili hiçbir arkadaşı
ma bunu yakıştırmıyorum; öyle ümidetmek is
terim ki, o arkadaşlarımız da, hele grup söz
cüsü olanak - ben de grup sözcüsü olarak konu
şuyorum - böyle bir yakıştırmayı mikrofona 
getirmemiş olsunlardı, çok arzu ederdik, çok 
temenni ederdik. Politika bu gibi yakıştırma
larla yürümez. Selâmete çıkacağız; nasıl çıka
cağız, daha bugünden bu gibi yakıştırmalarla 
hareket edersek selâmet yolunu bulmak müm
kün olur mu; olmaz. Ne servet düşmanlığı ya
pan vardır, ne de Mecliste herhangi bir arka
daşımız başka art niyetle hareket etmektedir. 
Ne Adalet Partisinden, ne bir başka partiden 
herhangi bir parlamenter arkadaşımızın bura
da konuşurken bir art niyet içerisinde olduğu
nu sureti katiyede kabul etmem; etmeyiz. Sa
nıyorum, sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsü 
arkadaşımızın maksatlarını aşan bir ifadesi 
oldu; ben böyle anlamak istiyorum, böyle an
lamak istiyoruz. 

(Saygılarımı sunarım. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun)-—• Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletve-
leri; 

... Hülkümıelt olarak huzurunuza evvelce vaka 
bir tatbikatın vâdesi gelmesi sebebiyle temdit 
için geldik. Ama mevzu çok spesifik olmasına 
rağmen mesele konuyu aşar şekilde huzurunuz
da münakaşa edildi. O derece mevzuu ile iliş
kisi olmayan kanaatler serdedildi ki, Hükümet 
/olarak bu meselede söz almamayı düşünmüş
ken huzurunuzu işgal etmek mecburiyetini 
hissettim. 

ıSayın Önder meseleyi umumî bir vergi mü
nakaşası haline getirdi. Belli bir konuyu, Tür-
kiyedeki ve dünyadaki vergi tatbikatı muva
cehesinde huzurunuzda genişliğine, belki de 
müsaidolmayan genişliğine münakaşa etti. 

Meselenin bu yönlerine Sayın Komisyon 
Başkanı temas ettikleri için bendeniz değinme
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yeeeğkn. Ancak, bu arada bâzı sözler söylendi 
ki bunlara da huzurunuzda kısaca cevap ver
meden geçemeyeceğim. 

Birincisi; Sayın Önder «50 milyar kaçakçılık 
veya buna vergi ziyaı da diyebilirsiniz» dedi
ler; evet bu v«ar. Ayrıca, «bunıu Hükümet yahut 
Hükümet temsilcisi beyan etti» buyurdular. 
Takdir edersiniz ki, gelişmiş ülkelerde dahi 
vergi ziyaı vardır, ama bu nispet memleketle
rin şartlarına göre değişiktir. Türkiye'de de 
vergi ziyaı vardır, ama bunu böyle besbelli bir 
rakamla ifade etmek mümkün değildir. An
cak bu, ihtimali bir rakam olarak ifade edil
miştir; öyle edilmesi gerekir. Kati bir rakam 
gibi Türkiye'de şu kadar senede şu kadarlık 
vergi ziyaı vardır deyip ve buna bina edip hü
küm çıkarmak takdir edersiniz ki, bizi isabetli 
bir neticeye götürmez. 

Bunun yanında bir değerli arkadaşımız bu
nunla hiç ilgisi olmamasına rağmen, «Hüküme
tin devam edip etmeyeceğinin bilinmediği, gay-
rimesul Hükümetin getirdiği..» gibi benim anla
mamın . mümkün olmadığı tarifler de yaptı, bu
rada. 

Arkadaşlar, Hükümetin durumu burada do-
faatle müzakere edildi, münakaşa edildi. Hü
kümet programları geldiği zaman da değerli 
parti sözcüleri, değerli milletvekilleri kanaat
lerini belirttiler. Ancak, bu vesileyle Hükümet 
hakkında böyle bir kanaatin serdedilmesini 
anlamak da mümkün değil. Takdir edersiniz ki, 
hükümetler sizlerin itimadınızla faaliyet göste
rirler ve hükümetlerin devamlılığı bahis konu
sudur. O bakımdan bu kanunu şu Hükümet ge
tirdi, bu Hükümet getirdi diye, o Hükümetin 
mesuliyeti şöyledir, o Hükümetin mesuliyeti 
böyledir diye, bu kanunun müzakeresinde bir 
kanaat yahut bir mütalâa serdetmek isabetli ve 
bu kanunla ilgili bir husus olmasa gerek. 

Yine burada - önemli olduğu için tashihinde 
fayda görüyorum - bir değerli sözcü arkadaş 
«Baş'bakan çıktı burada devalüasyon yapılacak
tır dedi» buyurdu, Hükümet böyle bir beyanda 
'bulunmadı. Ancak hatırladığıma göre, Sayın 
Başbakan burada konuşurken, istikrarın önem
li olduğunu, bunun içıin de fiyat istikrarının 
fevkalâde ehemmiyet arz ettiğini, şayet fiyat
ları düşünülen seviyede ve hesabedilen sevi
yede tutamazsak devalüasyonun tesirinin izale 

27 — 



M. Meclisi B : 17 

olunacağını ve bunun neticesinde de yeni ted
birler almak mecburiyeti doğabileceğini söyle
di. Yoksa, kürsüye çıkıp devalüasyon yapıla
caktır diye bir Hükümet beyanı bahis konusu 
değildir ve olmamıştır. 

Yine bir arkadaşımız, « Hükümet vergi al
mayacağız dedi, ama yeni vergiyle huzurumu
za geldi» buyurdular. 

[Arkadaşlar, Hükümet, «yeni vergi almaya
cağız» lafını Plâna, stratejiye koydu. Yalnız, 
Hükümet bir şeyi daha huzurunuzda ifade et
t i : Vergi reformu diyoruz, vergi reformu geti
receğiz; bunun birkaç kademeli kanunları 
var. Bir kısmı huzurunuza geldi, bir kısmı 
gelmek üzere. Bu demek değildir ki, vergide 
ıslahat yapmayacağız. Bahusus, bu kanun ye
ni bir vergiyi de taızamimun etmiyor. Bu kanun, 
eski bir tatbikatın bir süre daha devamını te
min için huzurunuza getirildi. 

Yine, bu kanuna Komisyonca ilâve edildi
ği beyan edilen % 25'in bir yeni vergi olarak 
mütalâa edilmesi de doğru değil. Orada, Ortak 
Pazar ve G-ATT'la ilgili suplefesi temin edebil
mek için bu % 25 nisbeti kanuna kondu. Had
dizatında eski kanunda da vardı. Ancak bura
da bir kısa cümle: «Değişik ülkelere değişik 
şekilde tatbik edilebilir» cümlesidir ki, işte bu, 
demim, burada izah edilen yahut üzerinde ço!k 
durulan GATT ve Ortak Pazarla ilgili müna
sebetleri ayarlayabilmek için ilâve edilen hu
sustur. Bu kanuna sadece bu husus ilâve edil
miştir. O bakımdan bu kanun, yeni bir vergi 
kanunu olarak da mütalâa edilmesi mümkün 
olmayan bir kanundur. 

Arkadaşal arımız, bu kanundan vasıtalı 
vergilere geçtiler ve vasıtalı vergilerin fiyat
ları artıracağını beyan ettiler. Bu besbelli bir 
şeydir. Ancak bu kanun yeni bir vergi getirme
diğine göre, fiyatları yeniden artırması diye de 
bir şey bahis konusu olamaz. Kaldı ki, gerek
çede, az gelirli vatandaşlarımıza kanunun bir 
yük olmadığı ifade edilmiş. Bunun aksi oldu
ğunu beyan ettiler. 

Orada şunu söylemek istedik: Mevcut bu 
tatlbi'kat, varsa yoksa, getir'mişse; yeni bir şey 
getirecek değildir. Ancak, şunu dedik ki, yi
yecek maddelerinin hemen tamamı, hemen de
ğil, tamamı, giyecek maddelerinin de tamamı, 
dahilde istihsal edildiğine, üretildiğine göre, 
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onlara bu kanundan bir yük getirmek bahis 
konusu değildir. Onlara, bu kanunun bir yük 
getirmesi bahis konusu değildir. Dolayısıyla 
de, işte o az gelirli dediğimiz vatandaşların, 
haddizatında mebdeinden beri bu kanundan 
müteessir olmaları bahis konusu değildir. Bu 
bakımdan, bu kanunun yeni hiçbir şey getir
mediğini ve bir kaynağın devamı için huzurunuza 
icazet için geldiğimizi takdir edeceğinizi ümit. 
eder, saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Sayım Buldandı, buyurumuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Malûmu ilân kabilinden korkmak oluyor, 
te/krar da oluyor ama, bir hususu tekrarlamak 
mecburiyetinde olduğum için hepinizden özür 
dilerim. 

Görüşülmekte olan mevzu, yeni bir vergi 
ihdası veya Yengi Usul Kanununda yeni bir 
sistem getirmek gibi bir mevzu değildir. Ya... 
Halen mıer'i olan ve tatbik edilmekte olan, 828 
sayılı Kanunla, ithalâttan alınmakta olan 
maddelerde tatbik edilen damga resminin beş 
yıl daha temdide mütedair bir hüküm gelmek
tedir. Bu hükmü müdafaa ediyoruz, müzakere 
ediyoruz. Yani, bu hükmü kaldıralım mı, ve
ya beş yıl daha uzamasına cevaz verelim mi, 
imkân verelim mi 

Mevzu bu iken, bir nevi Vengi Usul Huku
kunun konuşulması veya yeniden vergi ithal 
ediliyor gibi mânaya gelecek konuşmalar bu 
kürsülerden yapıldı. 

Konuşan sözcü de izah etti, Sayın Bakan 
.da izah buyurdular, bu, yeni bir vergi değil
dir. Yeni bir vergi olmadığına giöre, ithal mal
larında yeni bir fiyat artışına gidilmesi de 
mümkün değildir Eğer nispette bir artış olsa 
idi, temditle beraber nispette bir artış olsa idi, 
filhakika bunların ithal mallarına da teşmil 
edileceği, artırılacağı düşünülebilirdi. Ama bu 
husus mevcudolmadığına göre, eski sistem ay
nen mufhaıfaza edildiğine göre, nispetler aynen 
muhafaza edildiğine giöre, ithal eşyasına, ithal 
mallarına herhangi bir fiyat inikası da müm
kün değildir. Bu bakımdan, meseleden yanlış 
bahsedildiği kanaatindeyim. 

Saniyen, bir sevimli ve sempatik arkada
şımızın, büyük vergi ziyamdan bahsettiği ve 
'bunun 50 milyar civarında olduğunu beyan et-
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metsiıni - eğer yanlış arilamamışsam - hayretle 
karşıladım. 

Yıllık gayrdsâfi millî geliri 175 milyar olan 
bir memlekeltte 50 milyar liralık bir vergi zi
yamın meveudolmasmı düşünmek cinnettir ve
ya cinayettir. Eğer, sayın arkadaşımızı Cum
huriyet tarihiyle beralber, 50 yıllık zaman için
de 50 milyarlık vergi ziyaı mevcut diyorsa 
iştirak 'ederim. Ama, bir yılda 50 milyar lira
lık bir vergi ziyaı mevcuttur diyorsa, bu doğru 
değildir. Bu tip beyanlar istikrar isteyen eko
nomik faaliyetlerin inkitamı, ekonomik faali
yetlerin zarardide olmasını intaceden netice
ler meydana getirir. Ekonomik faaliyetler is
tikrar ister, güven ister. Güven ve istikrarın 
bulunmadığı bir yerde ne vergi ziyamı önleye
bilirsiniz, ne millî geliri artırabilirisiniz, ne 
millî gelirden de eşit şekilde pay dağıtabilirsi
niz. 

Arkadaşımdan öğrenmek isterim; balıset
tiği- 50 milyarlık vergi ziyaı hangi zamana ait
tir. Bu hususun öğrenilmesinde fayda vardır. 

iSaniyen, - mevzuu uzatmak işitemiyorum -
Ortak Pazarla, GATT'la ilişiğini de ben bir 
türlü bağdaıstıramadım. Ortak Pazara iştirak 
etmemiz, GATT devletleriyle iştirak halinde 
ıbuiunmamız, bu verginin alınmasında ne gilbi 
faktördür, ne gibi tesir icar eder, onu da anla
yamadım. Aslında, 1972 yılı bütçesine bakarsa
nız, bütçenin gelir kalemleri arasında, hattâ 
1970 bütçesinin gelir kalemleri arasında da bu 
verginin geitireeeği melblâğlar sayılmış bulun
maktadır. Sayın Komisyon Başkanının dediği 
gibi, bu gelirleri kaldırırsanız, yerine ne ika
me edeceksiniz? Bu boşluğu ne ile karşılaya
caksınız1? 

Muhterem arkadaşlarım, o bakımdan, mev
zu dağıtılmıştır. Bu mevzuun burada kesilip, 
ibir neticeye bağlanması hususunu saygılarım
la arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tümü üzerindeki müzakereler sona ermiş
tir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kalbül etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır. İvedili
ği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Maddeleri takdim ediyorum. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

7 .. 12 . ,1907 tarih 've 828 «ayılı Kanunun 12 İnici 
maddesinin ıdeğişifciditoesi Ye (yüıtörlfülk |siüreeiSn!in 

uzaltılnıa'sma dair ikamın tasarısı 
Madde 1. — 7 . 2 . 1967 tarih ve 82i8 sayılı 

Itlhâlde alınacak Damga Resmi Kanununun 
27 . 3 . 1969 tarih ve 1137 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesiyle değişik 2 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

oBu resmin nispeti, % 26'i geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulunca ithal ât m - yapıldı.<h ülkele
re göre farklı nispetlerde tespit edilelbilir. 

Bakanlar Kuru]u lüzumlu gördüğü haller
de tespit edilecek bu nispetler üzerinde gerekli 
değişiklikler yapmaya yetkilidir. 

•Gümrük Kanunu, 'dış ticaret rejimi veya 
Türk parası kıymetini koruma mevzuatı hü
kümleri dışında veya bu hükümlere aykırı ola
rak gümrüklere getirilmiş bulunan eşyanın is
tisnai olarak ithallerine izin verilmesi halinde 
veya Gümrük Kanununa istinaden tasfiye su
retiyle yapılacak ithalât ile ilgili kanun, karar 
veya mevzuat hükümleri dahilinde servet trans
feri or"j yoluyle yapılacak ithalâtta bu resmin 
nispeti % 100 olarak alınır.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kalbül edenler.. Kaibul etmeyenler. 
Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı 

İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu ile 
bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren 
27 . • 3 . 19-69 tarih ve 1137 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesinin yürürlük süresi Üçüncü Beş 
Yıllık Plân dönemi sonu olan 31 Aralık 1977 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi, tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
ibul etmeyenler.. Kahul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu /kanun 1 . 1 . 1973 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
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3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir, 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ile Gümrük 

ve Tekel bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is

teyen sayın üye?.. Yok. 
4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul 

edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. 

Oyunu izhar yönünde lehte, aleyhte kısa 
(beyanda bulunmak isteyen?.. Yok. 

Kanunun tümü açık oya sunulacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, müsait görürse

niz, faydalı telâkki ederseniz bu maksatla oy 
kupasını sıralar arasında dolaştıracağım. Mu
vafık mı efendim?.. («.Evet» sesleri) Tamam. 

Oy kupasını getiriniz. 

Muhterem arkadaşlarım,; şimdi bu şekliyle 
sıra sayısı 765'te kayıtlı, 7 . 2 . 1967 tarih ve 
828 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
masına dair kanun tasarısı ve 59 Numaralı 
Geçici Komisyon raporunun müzaikeresi sonla 
ermiş bulunmaktadır. 

2. •— Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan [Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul [Milletvekili 
Reşit 'Ülker, Konya Milletvekili M, Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salâh Yıldız'm içtü
zük teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/706) (S.ıSayısı:V63) 

BAŞKAN — Normal gündemimize göre, 
İçtüzük üzerindeki müzakerelere geçeceğiz. 
Bıâzı önergeleri tetkik etmem için bir müddete 
ihtiyacım var. Bu sebeple, oturuma yarım saat 
ara veriyorum. 

(Kapanıma (Saati : 16,18) 

< » t » l 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma isaaîi : 16,45 

BAŞKAN : BıaJştoan^eMli 'Nurettin Ok 

KÂTİPLER : M. (OıtaDault ^Manisa), Tufan Doğan Avşargü (Kayseri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mil
let Meclisinin 17 nci Birleşiminin ara verilmiş 
hulunan 4 ncü oturumuna devam ediyoruz. 

Biraz önce yapmış olduğumuz oturumda 
müzakeresi bitmiş olan kanun tasarısının yapı
lan açık -oylaması tekrar edilecektir, bu mak
satla oy kupası sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

Bir itiraz varmı efendim?., («muvafık» 
sesleri) 

Muvafık, pcıki.. Muhterem arkadaşlarımıaı 
oylarım kullanmalarını rica ediyorum. 

2. ••— Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvetkili Kenan Aral, Muş ''Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili 31. Kubilay 

İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldtz'ın, İçtü
zük teklifi • ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/706) (S. Sayısı :763) (1) 

BAŞKAN — Simidi Sıra sayısı 763te ka
yıtlı Millet Meclisi Içıtüzsük teklifinin kaldığı
mız yerden müzakeresine devam ediyoruz. 

Verilmiş bulunan birçok değişiklik önerge
leri vardı; onları tetkik etmek olanağına ka
vuşmak üzere Birleşime ara vermiştim, birçok
larını tetkik etmek imlkânunı bulduk. 

Komisyon?.. Hazır. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 

(1) 763 iSıra sayılı ibaşmayazı ,13 'ncü Bir
leşim 'tutanağının sonuna eklidir , 
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13 ncü madde üzerinde verilmiş 'bulunan öner
geleri tetkik etmek üzere Komisyona iadesini 
istiyoruz. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde veril
miş bulunan önergeleri Komisyona istiyorsu
nuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 
CEVDET AKÇALI (Adana) — Eveit, 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu maksatla 
maddenin müzakeresinin daha sonraya tehirini 
istiyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 
CEVDET AKÇALI (Adana) — Evet, daha 
sionra müzakeresini istiyoruz. 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
14 ncü maddeyi takdim ekliyorum. 
Başkanın görevleri : 
Madde 14. — Başkanın görevleri şunlar

dır : 
1. — Millet Meclisini "Meclis dışında temsil 

etmek; 
2. — Genel Kurul görüşmelerini yönet

mek ; 
3. —• Tutanak dergisi ile tutanak özetinin 

düz enlenmesini d ene tlemek; 
4; — Başkanlık Divanına Başkanlık etmek 

ve Divanın gündemini hazırlamak; 
5. —• Danışma Kuruluna başkanlık etmek; 

6. — Millet Meclisi komisyonlarını denetle
mek ; 

7. — Başkanlık Divanı kararlarını uygu
lamak; 

8. — Millet Meclisinin idarî ve malî işleri 
ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek; 

9. — Millet Meclisini ve çalışmalarını tanı
tıcı tedbirler almak ve yayın yapmak; 

40. — Kendisine Anayasa, kanunlar ve İç-. 
tüzükler gereğince verilen görevleri yerine ge
tir mek. 

Başkan, özürlü olduğu veya Millet Meclisi 
toplantı halinde iken Ankara dışında bulundu
ğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere 
Başkanvekill erimden birisini kendisine yazıy-
le vekil olarak tayin eder. 

Başkan, Millet Meclisi Başkanlığına ayrı
lan resmî konaklarda oturur. 

11 . 12 . 1972 O : 4 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi okutmuş bu
lunuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?... Yak.. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Önergem 
var efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
14 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan 

ıbâzı değişiklik önergeleri var, onları okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddenin 9 No.lu bendinin m eltinden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
•İstanbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, bir de daktilo 
ile yazılı bir önenge göndermişsiniz aynı ma
hiyette değil mi?.. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — .0 halde bunu muameleye koy

muyorum. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın 11 nci 

bendi olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

«11) Başkanvekillerinin hangi birleşim 
veya oturumları yöneteceklerine Başkan karar 
verir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Gerekçesini şifahi olarak izah edeceğim 14 

ncü maddedeki Başkanın görevlerinden 9 ncu 
görevine aşağıdaki iki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bingöl 
. Mehmet Bilgin 

a) Tutanaklar Gazetesinin çıkarılmasını, 
b) «Bütün Türkiye'ye yayımını temin et

mek» 
BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce He

yetin oyuna sunacağım. 
(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın «14 

ncü maddenin 9 ncu bendinin» metinden çıkar
tılmasına dair öner'gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz, 
Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Peki efen
dim. Sayın Eroğaaı, muamelen beyan edecek 
misiniz efendim .. Buyurun. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

9 ncu bent, şu hükmü ihtiva etmekte -«Mil
let Meclisini ve çalışmalarını tanıtıcı tedbirler 
almak ve yayın yapmak» 

Millet Meclisinin böyle bir tanıtılmaya ih
tiyacı olduğunu zannetmiyorum. 

Yayın yapmaya gelince; Millet Meclisinin 
yayını, tutanaklardır. Bunun dışında gene, ya
pılacak olan yayın tanıtma, propaganda mahiye
tinde olacaktır. Bir turistik ajans, bir müessese 
gibi propoganda veya reklâm ihtiyacı olduğu
nu zannetmiyorum. Bu, ilerde şu kitabı satm-
aldm, 'bu kitabı bastırdın şeklinde birtakım da 
kıl-ü kaale mucibolacaktır zannındayım, bu se
beple metinden çıkarılmasını teklif ettim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan tarafından 
verilmiş değişiklik önergesini Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi takdim, ediyorum. 
(İstanbul Milletvekilli Nuri Eroğan'm «Baş-

kanv ekili erinin hangi birleşimi yöneteceklerine» 
dair önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, aslında belki 
bana düşmez ama, 15 nci maddede buna dair 
bir hüküm var?... 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — 14 ncü mad
dede Başkanın yetkisi ve görevleri deniyor. Bu 
•da Başkanlığın yetkisidir oraya alınırsa daha 
muvafık olur. 

BAŞKAN — Siz, bu 15 nçi maddede mün
demiç hususu 14 ncü maddeye alın diyorsunuz. 
Komisyon?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi takdim ediyorum. 

(Bingöl Milletvekili Mehmet Bilgin'in öner
gesi tekrar okundu.) 
., BAŞKAN — Komisyon?... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, biraz önce 
çıkarılması talebolunan 9 ncu fıkrada esasen 
bu husus derpiş olunmuştur. Bu sebeple katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Meh
met Bilgin, kısa beyanda bulunacaksınız, buyu
runuz. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Partimizin İçtüzük hakkında gösterdiği has
sasiyeti müdrikim, ama bununla beraber huzu
runuza getirdiğim bu ilki fıkra kanaatime göre 
eok önemlidir. Çünkü, bu, milletin demokratik 
bir hakkıdır. Demokratik memleketlerde, de
mokrasinin tam mânasryle yerleşmiş olduğu 
memleketlerde iki esas hak vardır. Milletin 
hakkı olarak bunlardan birincisi; gı?li rey, açık 
tasnif olmak üzere seçim hakkı. İkincisi ise; 
kontrol hakkıdır. Bizim körpe demokrasimizde 
seçim hakkı vardır, fakat kontrol hakkı yok
tur. Bugün bu bulanıklığın en önemli sebeple
rinden biri de bu hakkın olmayışıdır. Şu İçtü
zükle bir tedbirler manzumesi getirilmektedir. 
Şahsî kanaatime göre bundan önceki tedbirle
rin işlememesi gibi bu tedbirlerin de işlememe
si tabiî olacaktır. Çünkü, bundan önceki tedbir
ler işletilmiş olsaydı bu tedbirlerin bir kısmı
na belki ihtiyaç hâsıl olmayacaktı. 

Onun içindir ki, bu iki fıkrayı bilhassa ilâ
ve etmek istiyorum. Bununla ne olacak, bunun
la milletin bir hakkı kendisine teslim edilmiş 
olacak. 

Bu iki fıkrada bir gazete çıkarılmasını is
tiyorum. Bununla ne temin edilmiş olur? Ga
zeteler tirajlarını yükseltmek için elbette ilginç 
haberler verecekler, elbette atışmaları ve Mec
listeki kavgaları millete aksettireceklerdir. Bu 
tabiîdir; fakat millete aksetmesi icabeden, mil
letin Meclisinde ve komisyonlarmda cereyan 
eden hâdiseler ve müzâkereler doğru, dürüst 
ve tam olarak ,afcsettirilmelidir. Eğer bu ga
zete çıkacak olursa, tutanaklar gazetesi, millet 
bugün hepimizin müşteki olduğu milletvekille
rinin Meclise gelip gelmeme sorununu kendisi 
bizatihi kontrol edecek ve pek tabiî olarak bu 
kendiliğinden, kökünden ve esasından halledil
miş olacaktır. Bu fıkralar eklenirse, Mecliste 
olan müzakereler bu gazete ile vatanın en üc-
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ra köşesine helikopterlerle dahi gönderilmek su
retiyle günü gününe Meclisin. müzakeratı haki
kî olarak millet tarafından takibedilecek ve do-
layısıyle 4 senede bir yönetime iştirak eden mil
let her gün, heran yönetime iştirak ettirilmiş 
olacaktır. 'Bu iki fılkra çok yönlüdür. Yönlerin
den biri; demokrasi düşmanları veyahut da Par
lâmento düşmanları diye tavsif ettiğimiz kim
selerin elindeki 'bütün silâhlar alınmış olacak
tır. Çünkü, millet, ,günü gününe hakikî olarak 
Meclisin bütün müzakerelerini takibetme imkâ
nına kavuşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin -lütfen müeme-
len İçtüzüğün öngördüğü sistem dâhilinde. 

MEHMET BİLGİN (Devamla) — Hay hay 
Balkanım. Mademki, istical gösteriliyor, bir 
cümle ile bağlayayım. 

Mühim olan milletin bu hakkının kendisine 
verilmesidir. (Bu gazete bütün yurt sathına ya
yıldığı zaman, milletvekillerini kontrol eden 
millet, milletvekillerinin Meclise gelmesinde 
müessir olur ve milletvekilleri de sağlam bel
gelerle hesaplaşma İmkânına kavuşurlar. 

(Bu önergem kaibul edildiği takdirde mille
tin hakkı teslim edilmiş olacak. Kabul edilme
diği takdirde, asırlarca önce İngiltere Parlâ
mentosunda kabul edilmiş olan bu hakkın, Tür
kiye Büyük (Millet Meclisinde de mücadelesi
ne başlandığı ve devamına bendenizin ısrar ve 
azimle gayret edeceğini tarihe intikal ettirir, 
hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin tarafın
dan verilmiş bulunan değişiklik önergesini Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmemiştir. 

14 ncü madde üzerinde verilmiş başka de
ğişiklik önergesi yoktur. 14 ncü maddenin acık 
oya sunulmasını öngören bir önerge var; öner
ge 15 imzayı ihtiva 'etmektedir; okuyorum: 
Sayın Hüseyin Dolun?... Yoklar. Sayın Musta
fa Üstündağ?... Yoklar. Sayın Yaşar Akal i . . 
Yoklar... Sayın Beyti Arda l . . Yoklar. Sayın 
Hakiki Gökçe?.., Yoklar. Sayın Kemal Ataman?.. 
Yok. Sayın Vehbi Meşhur?... Yok. Sayın 
Nail Atlı?... Yok. Sayın Avşargil?... Bu
rada. Sayın Kemal Okyay?... Yok. Sayın 
ıSami Kumbasar?... Yok. ıSayın Memduh Ekşi?... 
Yok. Saym Niyazi Güler?... Yok. Saym Veli Ba
kirli?... Yok. Sayın Naci (Budak?... Yok. 

Acık oylama talebi için 15 imza sahibinin bu
rada olması gerekir. Bu sebeple 14 ncü madde
nin açık oya sunulmasını öngören önergeyi mu
ameleye koyamıyorum. 

14 ncü maddeyi Yüce Meclisin işarı oyuna 
sunyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Başfcanvekillerinin görevleri : 
Madde 15. — Başkan vekillerin in görevi, 

Başkanın yerine Genel Kurul görüşmelerini yö
netmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak 
dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini gö
zetmektir. 

Başkanvekillerinin hangi birleşim veya otu
rumları yöneteceklerine başkan karar verir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is
teyen ısaym milletvekili?... Yok. Olmadığına 
göre 15 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergeleri var, onları takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
•İstanbul 

Nuri Eroğan 
«Başkanvekilleri, yasama yılı başında Baş

kanlık Divanının teşkilini müteakip yapılacak 
ilk Divan toplantısında tanzim edilecek bir 
programa göre Başkan yerine oturumu yönetir
ler.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi takdim edi
yorum... 

Numara bakımından Sayın Ne emin Neftçi 
herhalde zühulde .bulunmuşlar. Komisyonlarla 
ilgili madde geldiği zaman bunu muameleye ko
yacağım. Çünkü, madde numarası her ne kadar 
15 .rakamım ihtiva ediyorsa da muhtevasında 
komisyon üyeliklerinin bölüşülmesi bahis konu
su edilmiştir; o baikım'dan o madde geldiği za
man muameleye koyacağım. 

O halde bir önerge var; Sayın Nuri Ero-
ğan'ım vermiş olduğu önerge 'hakkında komis
yon beyanda bulunmak istiyor musunuz?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Ero
ğan buyurunuz.! 

•NURİ EROĞAN (tstanibul) — Sayın Baş
kan, saym üyeler; esasında yönetim yetkilisi 
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başkandır. Ancak devamlı olarak çıkamayacağı 
için vazifeyi başkan vekillerine devretmektedir. 
İki,- her yerde ayın görev başka •şahıslar* tara
fından görüldüğü takdirde, bir programa bağla
nır. Esas budur. Hele, Parlâmentoda bunun 
programa bağlanması daha .lüzumlud.ui', kanaa
timce. Çünkü, filân veya falan oturumu- idare 
edenken, sıra ile giderken bunun birdenbire sa
hip değiştirmesi, birtakım dedikoduları da mu-
cibolmaktadır ve olur. 13unu önlemek için bu 
takriri vermiş bulunuyorum. Esasında bir de
ğişiklik olacak değildir. Ancak, Başkan (X) 
partisindendi, filân da (ıB) partisinden onun 
için (X) partisinden olanın getirdiği bir ka
nun teklifi müzakere edilmektedir; o sebeple 
onu çıkarmadı da berikini çikardı gibi dediko
dular da bu suretle önlenmiş olur. Saygılar su
suyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan tarafından 
verilmiş bulunan değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
imi etmeyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
memiştir. 

Madde üzerinde başka değişiklik önergesi 
verilmemiştir ve 15 nci maddenin açık 'oylama 
talebi de yoktur. Bu sebeple 15 nci'maddeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 15 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

İdareci üyelerin görevleri : 

Madde 16. — İdareci üyelerin görevleri şun
lardır : 

1. Millet Meclislinin idarî ve malî işleri ile 
kolluk işlerini Millet .Meclisi Başkanının talima
tına uygun olarak yürütmekte Başkana yardımcı 
olmalk; 

2. Özel törenleri idare etmek; 
3. Millet Meclisi bütçesine ilişkin teklifle

rini Başkana sunmak; 

4. Oencl ve özel giriş Ikartlarmı dağıtmak; ' 

İdareci üyeler; sııikûn ve düzenin korunma
sı, görüşmelerin açıklık ve serbestliğinin sağ
lanması ve gereken hallerde Muhafız Taburu
nun ve Emniyet kuvvetinin kullanılmasında 
Başkanlığın yürütme vasıtalarıdır; ortak so
rumluluk içinde görev yaparlar ve yetki kulla
nırlar; tatil ve ara verme sırasında 'sıra ile Baş-
feentte otururlar, bu sırayı Başkan tespit eder; 

BAŞKAN — 1G nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın mil
letvekili?... Yok. 

16 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergesi yok. Bu sebeple 1G nci madde
yi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Etmeyenler... 16 nci madde, teklif metnin
de yazılı şekliyle kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi takdim ediyorum. 
Divan üyelerinin görevleri :' ' 
M'adde 17. — Divan üyelerinin görevleri şun

lardır : 
1. Tutanakların tutulmasını denetlemek: 
2. Tutanak, özetlerini yazmak; 
o. Genel Kurulda evrak okumak; 
4. Ydklania yapmaik; 
5. Oyları saymak; 
G. Seçimlerin düzen v'e dürüstlük içinde 

geçmesini denetlemek; 
7. ıSöz sırası kaydetmek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın millet v etkili ?... Yok... 

Madde üzerinde verilmiş bulunan, değişik
lik önergesi de yok. Bn sebeple maddeyi Yüce 
'Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 17 nci madde, teklif metninde ya
zılı şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi takdim ediyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

SİYASÎ PARTİ (IRUPLAKI VE DANIŞMA 
KURULU 

Siyasî parti gruplarının kuruluşu : 

Madde 1.8. — En az on'milletvekili bulunan 
siyasî partiler, Millet Meclisinde grup kurma 
halkkına sahiptirler. 

Siyasî parti grulbunun ilk kuruluşunda grup 
içyönetmeliği ile her yasama dönemi başında, 
o gruba mensup ınilletvekilinin ad, soyadı ve 
seçim, çevrelerini gösterir liste gruplarca Meclis. 
Başkanlığına verilir. 

ıSonradan. meydana gelecek değişiklikler 
haıkkında da en kısa zamanda aynı işlem yapı
lır. . 

BAŞKAN — Okutulmuş bulunan .18 nci 
madde üzerinde söz isteyen sayın ımilİetvekili?.. 

:"NERMİN;' NEFTÇİ;(Muş)' — Söz istiyorum 
efendim. 

http://lud.ui'
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• BAŞKAN — Sayın Neftçi, buyurunuz. 
HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Önerme

liniz var d i l 
BAŞKAN — Önergenizi ileride ayrıca oku

yacağım efendim. 
Buyurun Sayın Neftçi. 
NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan 

sayın milletvekilleri; 
Bu (maddenin ele komisyon tarafından geri 

alınmasını talebediyoruz efendim. Çünkü, bu 
siyasî'•• grup kurma meselesinde Senato ile bir 
zıtlık vardır. Aynı Anayasaya göre idare edi
liyoruz; Senatoda siyasî grup kurma kukanı 
var; fakat Mecliste sadece siyasî parti grubu 
(kurabiliyor. 

Anayasanın 84 ııcü ve 85 nei maddelerinin 
gerekçelerine baktığımız vakit «Siyasî parti 
grubu» tâbiri yok. Gerekçe tamamen «Siyasî 
grup» tâbirini benimsemiş. 

Bunun yanında 'Senato İçtüzüğü «Siyasî 
grup» tâbirini benimsemiş, sadece Meclis İçtü
züğünde «Siyasî parti grubu» tâbiri kullanılı
yor. Demek, ki, iki Meclis arasında bir paralel
lik yok, bilâkis bir zıtlık vardır, bir çelişki var
dır. Sayın komisyonumuzun bu maddeyi geri 
alınmasını arz ve talebediyoruz. Çünkü, ;esasen 
anlaştla'uıayan maddeler meyanındadır. Bunla
rın hepsinin temeli, bütün Meclis teşelkküllerin-
deki siyasî parti 'oranlarının hesaplanmasıyle il
gili bir ıkuraldan çılkar. O da şudur: Mecliste 
bağımsızların mevcudiyetini lıukukan tanımak 
veya tanımamak. 

Komisyonlarda temsil edilmiyorlar, diğer 
Meclis teşekküllerinde temsil edilmiyorlar. Halbu
ki büyük bir bağımsız ekip yerinde oturmakta
dır, üye tamsayısına iştirak etmektedir, karar 
sayısına iştirak etnıelktedir, bütün 'matematik 
ika raflarla ilgili olan sayılara iştirak etmekte
dir; fakat hukukî varlıkları tanınımamaktadır. 
Bu husus Anayasaya da aykırıdır kanaatimiz
ce. Esasen siyasî partilerin teşekküllerdeki oran
larının hesabının üye tamsayısına göre ani, yok
sa grupların toplam üye sayısına göre imi hesap
lanacağı ile de yakından ilişkisi vardır. 

O hâlde sayın 'komisyonumuzun bu maddeyi 
de geri almalarını arz ve talebediyoruz efendim. 

Saygılarımızla 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, açık 
oylamada oyunu Ikıtllanmayan arkadaşlarımız 

I oyunu 'kullansınlar. Daha önce yapılan oylama
da oyunu kullanmış olanlar dahi bu kupada 
oyunu kullansınlar. Çünkü onu muameleden 
kaldırdık. 

Buyurun Sayın Dolun. Hem madde üzerinde 
konuşur, hem de önergenizi izah edersiniz efen
dim. 

HÜSEYİN DOLUN (İs tanbul) '— Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

C4örüşmekte olduğumuz İçtüzüğün 18 nei 
maddesini değiştiren bir önerge verdik. İzin 
verirseniz nedenlerini arz ledeyim. 

Muhterem arkadaşlarını, demokratik düze
nin co:k partili bir- düz>en olduğunu, İm düzende 
yaşayan özgür insanların eşit etkenlere sahip 
bulunması gerektiğine inanan bir arkadaşını
zım. 

Ancak, bunu bilirken vatandaşın ıen kutsal 
duygularıyle dört yılda bir kullanmış olduğu 
oyun da, bir ballanın evlâdına verdiği harçlık 
olamayacağı, çocuğun oyuncakçı dükkânında 
bu parayı hovardaca harcamasına benzetilme-
yeeeği inancı içindeyim. 

Bunu şunun için söylüyorum : Belli bir 
partinin belli bir programına (bağlı bulundu
ğunu, Türk toplumunun karşısına geçerek na-
(iııus sözü vererek;, o partinin siyasî düşüncesi 
istikametinde hareket 'edeceğine andiçene'k Yü
ce Meclise geldikten sonra arzu ettiği koltuğu 
altında bulamayınca veya istediği makamı bu
lamayınca veya yakaladığı makattın kaçırınca 
vatandaştan aldığı emaneti arzu edilen istasyo
na ulaştırmayıp, bağlı bulunduğu siyasî parti
den bir çırpıda ayrılıp, daha sonra yıllar yılı 
kıyasıya üstüne üstüne gittiği bir siyasî ekibe 
iltihak etmesi, dolayısıyle vatandaştan aldığı 
oya ihanet etmesi gibi bir şey oluyor. Kanaatim 
bu benim. 

Şimdi bu neden oluyor; his iradeye bir kez 
galip gelelimi, koltuk tatlı geldimi 10 tane kafa 
da bir araya geliyor bir grup kuruyor, ondan 
sonra ikalkıp diyorlar k i ; «Biz başkan vekilliği 
istiyoruz, biz idare amirliği istiyoruz, biz divan 
kâtipliği istiyoruz, biz oda istiyoruz, biz ara/ba 
istiyoruz, biz (müstahdem istiyoruz, biz telefon 
istiyoruz.» İstiyoruz da istiyoruz. Böylelikle Ba
tı uygarlığında gözüken demokratik, düzende 
büyük gücü olan, siyasal yelpazede ağırlığı olan 

m — 
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siyasî partiler de zaman zaman - üzülerek ör
nek vermiş olacağım - 'bir Millî Güven Partisi
nin bugün büyük siyasî organlara, bir Adalet 
Partisine, bir Cumhuriyet Halk Partisine «Al 
sana Anayasa değişikliğini getirdim, git grubun
da görüş» diyecek dereceye dahi insan getirile-
biıliyor. 

Vatandaştan aldığı oyla sadakatin ne 
olduğunu yitirmiş, bir yerden hatadan dönme
nin faziletini unutmuş veya bağlı bulunduğu ilik 
siyasî teşekkülün güvenini yitirmiş kimselerin 
bir çırpıda 10 kişi olup bir araya gelmesi ve 
ondan sonra Meclisin temel potansiyelini sarsı
cı istikametlere doğru gitmesi, benim kişisel 
demokratik düşüncelerime ters düşüyor. 

Bu yönüyle diyorum ki, bugün olmasa dahi 
gelecekte yapılması düşünülen Anayasa deği
şikliklerinde, en azından partilerin vatandaştan 
aklığı oy oranında, siyasî parti gruplarının en 
azından 25 kiişnin altına düşmemesi gerekir. 

Bu düşüncemi... 
BAŞKAN — Sayın Dolun, tabiî bu Anaya

sa değişikliğiyle ancak mümiküıı olacaktır. Şim
di İçtüzükte ımümkün değil. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Anlıyo-
ruıııı ıSayın Başkaauım. 

Zaten o yönüyledir ki, biz de Anayasa deği
şikliğinin öncelikle ele alınmasını istemiştik. Bu 
bir temennidir. 

Yüce Meclisin verdiğimiz önergeye iltifat 
buyurmasını istirham eder, en derin saygılamı 
tekrarlanıra. 

BUPvHANETTİN ASUTAY (İzmir) — (Sayın 
Başkanım, madde üzerinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarımı, bu önergeler te-

aııenniyatı ihtiva ettiğine göre, Meclis İçtüzü
ğüne göre temenniyatı ihtiva leden takrirler oya 
konulmaz. 

Bu sebeple Anayasaya aykırılığı açık ve aşi-
Ikâr surette beyan edilen bir önergeyi oylamam 
mümiküıı değil. Arkadaşlarımız zapta geçen ifa
deleriyle istikbale muzaf birtakım, temenniler
de bulunmuş oluyorlar. 

SÜLEYMAN MJUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkanım, bir hususu sorabilir mi
yim ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkanım, bu madde üz/erinde milletveıki-

li olarak birçok arkadaşlarımız değişiklik isti
yoruz. Onun k;in Sayın Komisyon bu maddeyi 
geri alsın, Anayasa değişiklikleri nasıl olsa g"ö-
rüşüleeelk. O zaman... 

BAŞKAN —• Gerekirse Komisyon söz isteme 
hakkına haiz. 

Buyurun Sayın Asuıtay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa-

yun Başkan, değerli milletvekilleri; 
İçtüzüğün 18 nci maddesi, grupların ilk ku

ruluşlarında veya dönem başında Yüce Meclis 
Başkanıma kendi gruplarınla aidolan aıfeadaşla-
rm isimlerini vermesinden ibaret. TakÜbedeceği 
bir politikayı tertilbediyor ve sağlıyor. 

Benden evvel konuşan arkadaşım, o kadar 
çolk çizmeyi aştı ki, huzurunuzda arkadaşımın 
cemaziyelevvelini söylemek suretiyle kendi ter
tibimi bozmattv işitemiyorum. 

Ht^SEYtN DOLUN (İstanbul) — Varm söy
lesin. 

BUKHANETTtİN ASUTAY (Devamla) — 
Arkadaşımız, 18 nci maddeyi müzalkere eder
ken... 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Varsa söy
le. 

BAŞKAN — Bir şeyi söylemeye milletveki
lini icbar edemeyiz. Söyler veya söyleme-z. Bir 
şey izah edecdkseniz buradan söylersiniz. 

' HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Dün bura
daydık, bugün de buradayız. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Dolun, her lâf 
buradan, oradan yok. 

BURiHANlEİTTİN ASUTAY (Devamla) — 
«Bir paıltiden ayrılan kişinin sandalyesini elin
den kaçırdığını, bulunduğu partide kendisine 
bir mevki veıiilmediğini, bu sebeple partiyi bıra
kıp çıktığını» söylüyor. 

Bana dotkıınımadı aıma, sizin üzerinde oturdu
ğunuz iğnenin size ne zaman, batacağım beikliyo-
rum. 

Değerli milMvelMlieri, bir parti, bir vatan
daşa Meclise gelme imkânını tanımaz. Parti, 
bir vatandaşa Meclis kürsüsünde şerefli yerini 
almasını sağlamaz. Ama o parti içine giren ar-
ikadaşlar, o paletinin o Mecliste o derecede tem
sil edilmesini sağlar. Bâzı vilâyetlerde bâzı ki
şiler, o partimin çıikardığı milletvekili sayısını 
o listeye girdikten sonra çtik daha artırır. 

Değerli arbadaşaom, Anayasanın 56 nci mad
desini aıılamayaciâik kadar Anayasayı bilmeyen 
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ve okumayan, Anayasanın vatandaşa tanıdığı 
hakkın derecesini tespit edemeyen arkadaşları
mın, tariz etoııeye hakkı yok. Anayasaya, göre, 
vatandaşlar siyasî parti kurma ile usulüne göre 
partilere girme ve çıkma hakkına sahiptir. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Anayasa 
olmasa bugün bir parti değiştirirsiniz. 

BURIHANETTİN AS17DAY (Devamla)- — 
Binaenaleh, bir insan içindeki bulunduğu parti
nin yetersizliğine, verdiği seçim propagandası
na ve programına aykırı hareket ettiğine ina
nır ve şahidıolursa o partiden ayrılır. Bütün me
sele bundan ibarettir. Ydksa burada bir polemik 
yaparak şu veya bu vesile ile bir arkadaşa tariz 
etmeye hakkın yok. Daha başka meselelerde ve 
istediğiniz yerde, istediğiniz şeklîde, istediğiniz 
şartla partinizden niçin ayrıldığımı, sizin orada 
niçin kaldığınızı millet huzurunda münakaşa et
meye hazırım. 

Saygılar sunanım. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) .— 

Bu önergenin üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — •Sayın Süleyman "Mutlu, «Bu 

önergenin üzıeraınde» değil, bu maddenin üzerin
de konuşmak üzere buyurun efendim. 

Zaten maddıede sizin de bir önergeniz var. 
Yalnız karşılıklı münakaşayı ihtiva eden bir or
tamca meseleyi müzakere ötmieyelim. Bu İçtüzü
ğün maddesi; «En az 10 milletvekili bulunan 
siyasî partiler Millet Meclisinde grup hakkına 
sahiptirler.» demiş. Kaldı ki, bu hükmü aynı za
manda Anayasa tanzim etmiş. Anayasadan mül
hem bu hüıküm, İçtüzükte de yier etmiş. 

•'Karşılıklı, birbiniimizi kıracak mahiyette ko-
nuşımayalım. 

Buyurun Sayın Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkanım, ikazınız üzerine arkadaşa ce
vap vermeyeceğim. Sadece bu madde üzerinde 
görüşmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinde her 
partinin grubu olmasını hepimiz arzu ederiz. Fa
kat, Saym A. P. Genel Başkanı Süleyman De-
mirel'in yıllarca bir şikâyeti vardı; iktidar 2 sa
at, muhalefet 48 saat konuşur. Her 10 kişiden, 
her 10 kafadardan bir grup doğarsa böyle olur. 

Muhterem arkadaşlarım, kamuoyunda... 
KADİR ÇETİN (İçel) — «Kafa» ne demek? 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Kafa 

demek, kafaları birbirine yatkın demektir. 

Kamuoyunda küçük partiler, programları ve 
göstermek istedikleri hedefler bakımından, - ya
ni parti demiyeyim, grubu az sayılı olanlar - dur
madan kürsülerde, TRT'de, televizyonda ve pro
paganda konuşmalarında büyük bir güemüş gi
bi, büyük partilerin hedeflerini ve gösterdikleri 
yolları 'karıştırmaktan başka bir şeye yarama-
maktadır. 

Aziz arkadşalarım, 150 kişilik Senatoda 10 ki
şilik gruplar doğrudur; ama 450 kişisi bulunan 
Yüce Millet Meclisinde .10 kişilik grubun bulun
ması aslında azdır. Hiç olmazsa bunun en az 
25 kişiye çıkarılmasına, mutlaka bir Anayasa de
ğişikliğini gerektirmektedir, inanıyorum. Bura
da bunun görşülmesi aslında Anayasa değişikliği 
istemine ve neticesine bağlıdır. 

Aziz arkadaşlarım, böylece meydana gelen 
her 10 kişi hem Hazineden yardım istemez, hem 
de güçlü bir varlıkmış gibi bu ulu kürsüyü iş
gal etmez. Nasıl ki, gensoru müessesesini tek ki
şinin imzasından kurtarıp da 10 kişiye getirdiği
miz zaman, bir gensoru ağırlığını, Millet Mecli
sine de gensorunun bir vasfını getirmiştir. 

Bu yönde düşünmenizi istirhamı ederken, sa
yın Komisyonun, İçtüzüğün 18 nci maddesini 
şimdilik geri almasını rica ediyorum. Çünkü Ana
yasa, değişikliği için birçok milletvekili arkadaş
larımız, 85 nci madde üzerinde, 150 imzalı bir 
önerge getirmeyi düşünmektedirler. İleride 'ko
laylık olsun' diye bu maddenin geri alınmasını 
ben şahsen arz ediyorum. Başkanlığın ve Ko
misyonun bu yönde karar almasını dilerim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon olarak: beyanda bu

lunacak mısınız efendimi. 
SRZAt ORKUNT (İstanbul) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendi ;n. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Bu madde sadece 
Anayasamızdaki âmir hükmün tekrarından iba
rettir. Bunun değiştirilmesi için önerge vermek 
dahi mümkün değildir. Komisyonumuzun bunu 
kabul etmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Önerge vermek mümkün de, 
biz muameleye koymayız. Yani, milletvekilinin 
önergeyi verme imkânsızlığı yok, önergeyi ver
miş, önerge orada duruyor, muameleye koyma
yız. 
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Cumhuriyetçi Parti Grubu, adına, buyurun 
Sayın Orkunt, 
C. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Biraz evvel konuşan iki arkadaşını, zannedi
yorum. ki, hem Anayasada •gruplara verilen hak
ları, hem. de milletvekili olan insanların Anaya
samın 56 ncı maddesindeki kendilerine verdiği 
hakları burada, rencide eder tarzda görüşmüşler
dir. 

Heı şeyden evvel beyan etmek i âzım dır ki, si
yasî hayata atılan'kişiler eğer 'fikirlerine uyan. is
tikamette gelişmeler görür ise, o siyasî partinin 
içinde kalabilir. Ama, bulunduğu siyasî partide 
kendi düşüncelerine ve esas umdelerine aykırı 
hareketler görür, fikir istikametinde tehlikeli ge
lişmeler görürse, o takdirde de o partiden ayrı
lır. Bunu hiçbir kimse, hiçbir şekilde tenkit ede
mez, veyahut bunu kalkıp şu veya bu. şekilde bu 
•kürsülerden tenkide ve savunmaya muhatap tu
tamaz. 

Şimdi bu arkadaşlarımız derle:.' ki, .10 kişi, 15 
kişi, 16 kişi bir ataya gelip grup kurmaktadırlar. 
Evet bu bir Anayasa gereğidir ve böyle olduğu 
müddetçe de bu hak kullanılır ve bu ha'k kulla
nıldığı zaman da buna hiçbir .kimsenin tecavüz 
etme hakkı ve yetkisi yoktur. Eğer Anayasa ta
dil edilir; 25 kişi derse, 25 kişi grup kurar; 30 
derse, 30 'kişi grup 'kurar; fakat bir Anayasa yet
kisine burada tecavüzün vaki olması, Türk par
lâmento hayatı için zannederim en hazin bir teca
vüz ve tezahür peklidir. 

Saygılarımla. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Tecavüz değil, dilekti. 

BAŞKAN — Evet efendim bu bir dilektir, 
ben de onu söyleyecektim. 

Arkadaşla mm bu 'maddeyi vesile ederek, Ana
yasanın bu maddesinin değiştirilmesine matuf 
beyanda, Inılundular ve bunu da öngören, birçok 
imzayı ihtiva eden önergeler verdiler. Yalnızca 
önergeleri okutup, muameleyi1 koymayacağımı 
beyan edeceğim; hem Anayasaya aykırı, hem te-
menniyatı ihtiva etmektedir. 

Önergeleri okutuyorum : 

M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 18 nci maddesi 1 nci fık

rasının tamamen çıkarılması' (Anayasaya da

yalı bir değişiklik olduğundan ve Anayasa de
ğişikliği sırasında on milletvekili sayısının en 
az yirmi beş milletvekili olması isteneceğinden) 
nı arz ve teklif ederiz. 

Afyon. K. 
Süleyman, Mutlu 

Manisa 
Yeli Bakirli 

Kırklareli 
Beyti Arda, 

İstanbul 
Hüseyin Dolun 

Malatya '; 
Hakkı Gökçe 

Amasya' 
Vehbi Meşhur' 

BAŞKAN — Bir çok ••imzayı ihtiva ettiği 
için hepsini burada bulmam• mümkün . değiL 
Bulabilmiş olsaydım önergenizi geri almanızı 
söyleyecektim. Çünkü Anayasaya aykırıdır ve 
bunu oylamam mümkün değildir. . . ."••••-.. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum : . 

M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 18 nci 'madde birinci fık

rasının «En az 25 mille1! vekil i bulunan siyasî 
partiler, Millet Meclisinde grup kurma hakkı
na sahiptirler, şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon !K. 
Süleyman Mutlu 

iSamsım 
Yaşar Akah 
Kırklareli 

Beyti Arda. 
Malatya 

Hakkı Gökçe 
Kayseri 

.Amasya. 
Vehbi Meşhur 

İstanbtıl.. 
Hüseyin Dolun 

Ankara 
Kemal Ataman 

Uşak} 
Adil Turan 

Kayseri 
Mehmet Yüceler Tufan Doğan Avşargil 

Kars Manisa 
Kemal Okyay Veli Bakirli 

Çanları Rize 
Nuri Çelik Yazıcıoğln . Sami Kumbasar 

Ordu Balıkesitf 
Memduh Ekşi Niyazi Güreı* 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir, Anayasa
ya aykırı olan bu teklifi muameleye koyamıyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

İçtüzüğün 18 nci maddesinin matlabının şu 
şekilde değiştirilme'sini arz ve teklif" ederim. 

«'Siyasî grupların kuruluşu»1 . 
Muş 

Nermin Neftçi 

38 
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. Millet Meclisi (Sayın Başkanlığına 
' Meclis İçtüzük teklifinin 18 nci maddesine 

aşağıdaki metnin ilâvesini öneririz. 
•İstanbul- Afyon Karahisar 

Hüseyin, .Dolun!. Süleyman Mutlu 
«Seçime girmemiş partiler grup kuramaz

lar.» 
Sayın Başkanlığa 

Millet Meclisi İçtüzüğün 18 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

«En az 10 milletvekili bulunan siyasî 
partiler ve aynı siyasî'görüş çerçevesinde birle
şen 10 (milletvekili grup kurabiline hakkına sa
hiptirler.» 

BAŞKAN — Teker teker- okutup Yüce He
yetin oyuna sunacağım. 
; (Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin birin
ci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Siyasî grupların kuruluşu şek
linde başlığın değiştirilmesini öneriyor bu öner
de. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYAİSA KOMİSYONU BAŞKANİ CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz -efen
dim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bu da 
Anayasaya aykırı... 

BAŞKAN — Tam vazıh göremediğim için 
oyladım efendim. 

(istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun ve Af
yon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun 
önergeleri tekrar okundu.) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Anayasaya aykırı
dır Sayın Başkanım. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, bir hususu arz edeceğimi : Anayasa'nm 
85- nci maddesinde; «siyasî parti grupları en az 
10 üyeden meydana gelir» diyor. Oya sunduğu
nuz önerge ise partileri değil de, bağımsız bir 
grubun da burada Anayasanın öngördüğü 85 
nci maddeye alınmasını öneriyor, Anayasaya 
aykırıdır. 
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BAŞKAN — Onu aslında tabiî komisyonun 
beyan etmesi lâzım. Her şeyi Başkana yükler
seniz, Başkanın bu kadar büyük Anayasa ve hu
kuk bilgisi olmayabilir. Biraz da siz beni tak
viye edeceksiniz. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Muş Milletvekili Nermin Neftçinin ikinci 

önergesi tekrar okundu) 
15 AŞK AN — Bu da Anayasanın öngördüğü 

sistem dâhilinde siyasî paıJti grupları deyimine 
aykırı olduğundan Anayasaya göre oylanaına-
yaca'k mahiyettedir, oylamıyorum. 

Başka önerge kalınmadığına göre, 18 nci mad
deyi, başlığı ile birlikte, teklif metninde yazı
lı şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
Danışma Kurulu : 
Madde 10. •— Danışma Kurulu, Millet Mec

lisi Başkanının başkanlığında grup başkanları 
veya vekillerinden birisi veya onların yazılı 
olarak görevlendirdiği birer milletvekilinden 
kurulur. 

Bu kurul, İçtüzükte kendisine verilen görev
leri yerine getirir veya Başkanın istemi üzeri
ne danışma niteliğinde görüş bildirir. 

Oere'ktiğinde bir Hükümet temsilcisi de Da
nışma Kuruluna çağrılabilir. 

Danışma Kurulu, Başkanın gerekli görmesi 
veya bir siyasî parti grubu başkanlığının iste
mi üzerine Başkan tarafından toplantıya çağı
rılır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Değişiklik önerge
lerini tetkik için bu .maddenin tehirini ve öner
gelerin Komisyona verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Tehir teklifini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Komisyonlar 

Komisyonların adları : 
Madde 20. — Millet Meclisi komisyonları 

şunlardır : 
1. Anayasa Komisyonu; 
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2. 
3. 
4. 

' 5, 
G. 
7, 

yonu; 
8. 

Adalet Komisyonu; 
Millî (Savunma Komisyonu; 
İçişleri Komisyonu; 
Dışişleri Komisyonu; 
Millî Eğitim Komisyonu; 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ti 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
misyonu; 

earet Komis-

Turizm Ko-

9. Tarımı ve Köy İşleri Komisyonu; 
10., İSağlık ve Sosyal İşler Komisyonu; 
(ISağlık, çalışma, imar iskân işleri) 
11. Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu. 
Komisyonların her birinin üye sayısı, Danış

ma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca 
işaret oyuyla tayin edilir. 

Komisyonlar, her yasama dönemi başında 
iki yıl için seçilirler ve görev süreleri yenileri 
seçilinceye kadar devam eder. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, bu madde 
üzerindeki önergelerin tetkik edilmek üzere 
Komisyonumuza tevdiini ve görüşülmesinin te
hirini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Önergeleri havale ediyorum ve 
maddenin tehir teklifini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Parti gruplarının komisyonlarda temsili. 
Madde 21. — Başkan, 11 nci maddenin ilk 

fıkrasında belirtilen, oranlara göre, komisyon
da da siyasî parti gruplarına düşen üye sayısını 
tespit eder. 

Bir siyasî parti grubu, herhangi bir komis
yonda kendisine düşen üyelikten vazgeçebilir. 

Siyasî parti grupları, adaylarını belli edile
cek bir süre içerisinde Başkanlığa bildirirler. 
Bütün komisyonlar için, siyasî parti grupların
ca bildirilen adayların isimlerini gösterir üste
llerin Genel Kurulca, işaret oyu ile onaylanma
sı suretiyle seçim tamamlanmış olur. 

Plân ve Bütçe Karma Komisyonu ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karnra Komis
yonu üyeliğine seçilen andllet vekili eri, Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu 
üyeleri, Meclis Komisyonlarında görev alamaz
lar. 
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BAŞKAN — 21 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum*. Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — -Sayın Başkan, biraz evvel 
arz ettiğimiz esbabı mucibe ile, önergelerin ko
misyonumuza tevdiini ve maddenin görüşülme
sinin tehirini istirham ediyoruz. Bilâhare tak
dim edeceğiz maddeyi. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeleri gönde
riyorum;. Bu maddenin, önergeler mııvacahesin-
de komisyonca tetkiki için tehirini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Komisyon üyeliklerinde boşalma : 
Madde 22. — Bir komisyonun üyeliklerinde. 

boşalma olursa yenisi seçilinceye kadar komis
yonun görev ve j^etkisi aynen devam eder. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 
Mensubu olduğu siyasî parti ile üyelik bağı 

sona eren veya Millet Meclisinde grup kurma 
hakkını kaybeden bir siyasî partiye mensubolan 
milletvekilinin, komisyon üyeliği kendiliğinden 
sona erer. 

Genel Kurulda siyasî parti gruplarının oran
larında değişiklik olması sonucunda bunların 
bir komisyonda sahiboldukları üyeliklerin sa
yısı değişen oranlara uymuyorsa, Başkan bu 
durumu tespit eder bunun üzerine 21 nci mad
de uyarınca gereken işlem yapılır. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum!. Madde üzerinde söz isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. Madde üzerinde değişiklik 
önergesi de yok. Bu sebeple 22 nci maddeyi Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 22 nci madde teklif metninde ya
zılı şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum. 
Esas komisyonlar : 

Madde 23. — Raporu Genel Kurul görüşme
lerine esas olacak komisyona, esas komisyon 
denir. Esas Komisyonun hangisi olacağı, işin 
komisyonlara havalesi sırasında kanun ve İçtü
zük hükümlerine göre, Başkanlık tarafından 
tespit edilir. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 23 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili1?.. Yok. Madde üzerinde ve
rilmiş değişiklik önergesi de yoktur. Bu sebep-

— 40 — 
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•le 23 neü maddeyi teklif metninde yazılı şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde aynen kalbul edilmiştir. 

24 neü maddeyi okutuyorum. 
Anayasanın 92 nci maddesine göre kurulan 

komisyonlar : 
Madde 24. — Anayasanın 92 nci maddesi 

gereğince kurulacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Karma komisyonlarının üye tamsayısı 
Millet. Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
larının anlaşmasıyle tespit edilir. 

Millet Meclisi Başkanı en kısa zamanda si
yasî parti grupları başkanlarına, her bir siyasî 
parti .grubundan bu komisyonlara seçilecek üye 
sayısını bildirir. Millet Meclisinden Karma Ko-
ımiisyona seçilecek üyeler hakkında 2.1 ve 22 nci 
maddeler hükümleri uygulanır. 

Karma komisyonlar Millet Meclisi Başkan
lığınca denetlenir. 

Karma komisyonlar kendilerine havale edi
len işi sona erdirineeye kadar göreve devam 
ederler. Ancak, Millet Meclisi döneminin sona 
ermesi halinde, seçimleri yenilenir. 

BAŞKAN — 24 neü maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 

Komisyonun madde ile ilgili bir beyanı var
dır, buyurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, aynı esbabı 
mucibe ile maddenin görüşülmesinin tehirini ve 
önergelerin Komisyonumuza tevdiini istirham 
ediyoruz. Bilâhare yeni metni hazırlayıp Sayın 
Başkanlığa takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — önergeleri komisyona gönderi
yorum. Tehir teklifini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
Komisyon Başkanı, başkanvekili, sözcü ve 

kâtibin seçimi ': 
Madde 25. — Üye seçimi tamamlanınca, ko

misyonlar, Millet Meclisi Başkanı tarafından 
toplantıya çağırılır. 

Bu toplantıda komisyonlar, başkan, başkan
vekili, sözcü ve kâtiplerini seçerler. 

Bu seçim için toplantı yetersayısı, komisyon 
üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 'Seçim giz
li oyla yapılır. Seçilmek için, toplantıda hazır 
bulunanların salt çoğunluğunun oyu gerekli
dir. 

Gereken hallerde, komisyon başkanının tek
lifi üzerine belli bir konu için özel sözcüler veya 
bir özel kâtip toplantıda hazır bulunanların salt 
çoğunluğunun oyu ile seçilir. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. Madde üzerinde verilmiş deği
şiklik önergesi de yok. Bu sebeple teklif met
ninde yazılı olduğu şekliyle 25 nci maddeyi Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Tatil ve ara verme sırasında komisyonların 

çalışması : 
Madde 26. — Hangi komisyonların tatil ve 

araverme sırasında çalışacağı, Başkanın teklifi 
üzerine Genel Kurulca tespit edilir. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. Madde üzerinde verilmiş de
ğişiklik önergesi de yok. Maddeyi teklif metnin
de yazılı şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Komisyonların toplantıya çağrılması : 
Madde 27. — Komisyonlar kendi başkan

larınca toplantıya çağrılır. 

Komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün 
önceden yapılır. .Bu çağrıda komisyon başka
nınca hazırlanan gündemi de belirtilir. Ancak, 
komisyon gündemine hakimdir. 

Bu çağrı ve gündem komisyon üyelerine, 
Başbakanlığa, ilgili bakanlıklara, ve parti grup
larına ve diğer ilgili komisyonların başkanlık
larına ve teklifleri gündemde yer alan kanun 
teklifi sahibi Türlüye Büyük MiHet Meclisi 
üyelerinden ilk imza sahibine gönderilir; ayrı
ca ilân tahtasına asılır. 

BAŞKAN — 27 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 

27 nci madde üzerinde Sayın Şener, buyuru
nuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Komisyonların toplantıya çağırılması ve 
çalışması hakkında aşağıdaki maddelerde de 
hükümler vardır. Bendeniz senelerden beri bu 
komisyonların çalışma tarzını taMbeden bir ar-
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kaçlasınız olarak hu ımaddenin görüşülmesi sı
rasında düşüncelerimi söylemek fırsatını bul
dum. 

Komisyonlara milletvekili arkadaşlarımız
dan komisyoaı başkanı, sözcü ve kâtip üye seçi
lir ve bu komisyonlarda çalışan memur arka
daşlarımız da yardır. Bu «memur" arkadaşların 
nitelikleri üzerinde duracak değildim. Ancak be
nim kânım, odur ki, bir komisyonun iyi çalışa
bilmesi için, iyi kanun ve iyi bir gerekçe yaza
bilmesi için bu konuda yetenekli memurlara ih
tiyaç.. vardır.. Milletvekili arkadaşlarımızın bu 
konuda zaman imkânları olsa, onlar bu titizliği 
gösterirler; tedvin etmiş oldukları maddelerin 
Anayasa temel hukukuna ve bütün prensiplere 
uygun ve iyi bir şekilde çıkmasını sağlarlar ve 
maddelerdeki fıkraları, fiilleri, failleri tam yer
lerine koymak suretiyle bir kanun tedvin ede
rek buraya getirirler. 

Ama öyle yapılmıyor arkadaşlarım . Malûm
larınız olduğu üzere milletvekili arkadaşları
mız, işlerinin çokluğu yüzünden tam mânasiyle 
kendilerini bu işlere veremiyorlar, buna bende
niz de dâhilim. 

..Raportörsünüz, kâtipsiniz, sözcüsünüz, baş
kansınız imkânınız yoktur. Orada bulunan kâ
tip yazar ve ekseriyetle böyle olur ve bir kanun 
tedvin ledilir, getirillir. Üstelik bir ıdıe bu dosya-
yânın komisyon toplantısına tam hazır olarak 
ve noksansız gelmesi lâzımdır. Bunlar dolapla
rımıza imzasız gelir. Hiçbirisi bunlara sahibola-
maz. «Üyelere bildiriniz denir;» ve bunlar da 
dolaplarımıza imzasız'-gelir. Ama yarın bir ih
tilâf eMu mu hiç kimse sahip çıkmaz. Bunun 
burada çok tecrübesi görülmüş ve münakaşala
rı yapılmıştır. 

Komisyonların bu maddede tadadedilmiş 
olan özelliklere göre toplanabilmesi için, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde 20 komisyon var
sa 20 hukukçu veya teknik raportör almak 20 
kadro ihdas etmek lâzımdır. Burada, Kanunlar 
Dairesinde olduğu gibi, Danıştayda olduğu gi
bi, Yargıtayda olduğu gibi bu dunumu yarat
mamız gerekiyor. Danıştayda raportör var, Yar
gıtayda raportör var,,.başka bir: mahkemede ra
portör var; ama bugün Bütçe komisyonundan 
diğer komisyonlara kadarr böyle .bir ' raportör 
yoktur Mecliste; •: :;•' : : ' " ; : " 

Bu raportörlerin mesuliyeti altında dosya,-
lar hazırlanmak suretiyle komisyon başkanı ve 
sözcüsüne verilımesi gerekir. 

Biz komisyonların divanını seçerken o işi 
yapabilecek olan ve arzu eden arkadaşları se
çeriz veyahut bâzı siyasî tercihlerle bir parti
den seçeriz. 

Benim Atanım odur ki, komisyonun iyi çalı-
. şabdlmesi, başkana iyi bir dosyanın hazırlana
bilmesi için orada mesul, bu işten anlayan tek
nik, yani hukukçu bir raportörün memur olma
sı lâzımdır. Bu işi yapacak olan kaç. memurdur? 
20 tane memurdur arkadaşlarım. Geçici komisyon
lardaki raportörler de muayyen bir zaman için 
diğer (komisyonlara/gidebilir. 

Komisyonlarda, hepimiz konuşurken, önerge 
veririz, politika yaparız, ondan sonra terkede-
riz. Orada zabıt da tutulmaz, mümkün değil. 
Ondan-sonrası-orada- bulunan başkanın liyaka-
tma-(kalmış, oradaki bulunan sekreterin Myaka
tma kalmış; toplayıp toplayıp bize bir rapor 
gelir. Heyeti Uımumiyeye gelmiş olan raporlar 
beni tatmin etmediği gibi, hiç birimiz de tatmin 
edeceğine kani değilim. Hattâ maddeler ve fık
ralar kabul edilirken kelimeler yerine -konulma
dığı. için ileride birçok hukukî ihtilâflar çıkar. 
Elbette bu hukukî ihtilâflardan mutazarrır olan
lar olacaktır. 

Bu konuda bir önerge vermiş değilim. Zabıt
lara geçmesi için konuştum. Böyle bir arzunun 
gerçekleşmesinin Parlâmentoya büyük faydası 
olacağı kanısındayum. Bizim yir.mi.bese- yakın ko
misyonumuz vardır. Burada, başka yerlere bin
lerce kadro verirken, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bu memleketin sel'âmti için iyi kanun 
çıkarması için imtihandan geçmiş, hiçbir siyasî 
kişiye..dayanmadan, kafasına dayanarak bura
ya getirilecek olan komisyon raportörleri için 
kadrolar vermeliyiz. 

'Söylediğim gibi, .Yargıtay ve Danıştayda 
olduğu gibi bir raportörün bu, komisyonlarda 
bulunması zorunludur. Orada bulunan başka
nın, divanın ve komisyonun iyi .çalışıması ve si
zin huzurunuza da iyi bir rapor ve gerekçe gel
mesi bıı. şekilde sağlanır. 

Saygılar arz edenim. 

BAŞKAN —. Komisyon- olarak bir beyanda 
bulunacak mısınız? 

— 42 
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•: ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Madde hakkında ve
rilmiş önergelerin Komisyona iadesini. 

BAŞKAN — Henüz şu anda, madde hakkın
da bir önerge verilmiş değil. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner
ge veriyoruz 'Sayın Başlkan. 

BAŞKAN — Bir noktayı da sormak istiyo
rum. Halen mer'i olan İçtüzüğümüzün 33 ncü 
maddesinde, «Müstaceliyeti Heyeti Umumiyede 
kararlaştırılan maddelerden başka, muhavvel iş
lerin müzakeresine ancak 48 saat sonra başla
nır.» hükmü vardır. Buna mütemayil bir hüküm 
İçtüzük de var mıdır ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Var. Beklenne süresi 
diye ileride bir maddede gelecek bu. Bu, cağı
nd ı r ; öteki bekleme süresidir. 

. BAŞKAN — O, müstacel mahiyette komis
yonun- toplanması gerekirse, o hükmün kaydı 
kazuist olarak bağlayıcı bir durumda mıdır? Onu 
da dikkat nazara alıyor musunuz? Beni ilgilen
dirmez müzakerede ama. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 37 nci 
maddenin 1 nci fıkrasında 48 saatlik bir bekle
me müddeti vardır. Ancak, müstacel hallerde 
danışma kurulunun görüşü alınmak kaydiyle 
daha Önce de görüşülebilir, diye hüküm kon
muştur. O hüküm 37 nci ımaddeye girmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, bu önergeyi komisyona 
istiyorsunuz ve bu maddenin ileride daha ke
mâliyle görüşülebilmesini tenıin için bu madde

nin müzakeresinin tehirini teklif ediyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV-
DET AKÇALI (Adana) — Evet,tehirini teklif 
ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi komisyona gönderi
yorum ve tehir teklifini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon başkanı, toplantı ve ikarar yeter 
sayısı : 

Madde 28. — Komisyonlar, başkanlarının 
yönetiminde çalışır. Başkan bulunmadığı zaman 
başkanvekili, o da yoksa sözcü, komisyona Baş
kanlık eder. 

Komisyonlar, üye tamsayısının üçte biri ile 
toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğun
luğu ile karar verir. 

BAŞKAN — 28 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — So
ru soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, sorunuzu sorunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Her 

komisyonda başkanvekili yoktur, sözcü var
dır. 

NURİ EROĞAN (istanbul) .— Yeni İçtü
zükte var. 

BAŞKAN — Sayın Başer, silsile! meratibi 
iyi takibederseniz, komisyonların bu defa her 
birisinin başkan, başkanvekili, sözcü diye bir 
teşekkülü var. Ona göre düzenlenmiş. Demek ki, 
sorunuzu bendeniz cevaplandırmış oldum. 

Komisyon, aynı fikirdesiniz değil mi efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde başka 
söz isteyen milletvekili ?. Yok. 

28 nci maddeyi, değişiklik teklifi de olma
dığı için Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

YAŞAR BİR (iSakarya) — Sayın Başkan, 
Ahmet Şener Beyin, temennisiyle alâkalıdır bu 
mevzu. 

BAŞKAN — O geçti efendim; Ahmet Şener 
Bey 27 nci madde üzerinde konuştu. 

YAŞAR BİR (Sakarya) —Anlıyorum, ko
misyonun çalışma faaliyetiyle alâkalı. Müsaade 
eder »misiniz ben de bir iki kelimeyle arz etmek 
isityortım. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim. Daha evvel 
beyanda bulunsa idiniz iyi ddi. 

Ahmet Şener Beyin mütalâası 27 nci mad
dede vücut buldu. O 27 nei niaddeyi komisyon 
tehir teklifiyle görüşme istedi ve verilen öner
geyi de istedi. Önergeyi verdim. Müzakere yö
nünden maddeyi tehir ettik/Komisyon teemmül 
edecek,. müzakere edecek, 27 nci maddeyi ne ya
pacak, tabiî şır anda bilmiyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bunu da 
kapsıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 28 nci maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 
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Komisyonlara devam : 
Madde 29. — Komisyon üyeleri, komisyon 

toplantılarına devaıma mecburdurlar. Komisyon 
devam cetvelleri, Mîllet Meclisi Başkanlığına 
ve siyasî parti grubu başkanlıklarına sunulur. 

İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç top
lantıya veya bir yıl içindeki toplantıların üçte 
birine katılmayan komisyon üyesi, mensubu ol
duğu siyasî parti grubunca komisyondan geri 
çekilebilir. 

Bu suretle boşalan üyelik en kısa zamanda 
tamamlanır. 

BAŞKAN — 29 ncu maddeyi okutmuş bu
lunuyorum. 

ıSaym Nuri Eroğan, söz istiyorsunuz, buyu
runuz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Bâş-
!kan,saym üyeler; 

iSayın Komisyon Başkanı «Eski tüzükte var 
oradan aldık» diyor. Bu var mı yok mu, tetkik 
etmedim. Ama şu ikinci fıkrada bdraz gamız 
olan husus var: «İzinsiz veya özürsüz olarak 
üst üste üç toplantıya veya bir yıl içindeki top
lantıların üçte birine katılmayan komisyon 
üyesi, mensubu olduğu siyasî parti grubunca 
komisyondan geri çekilebilir.» deniyor. 

Bu geri çekilmede ilki no'ktaî nazar olsa 
gerek : Birisi, komisyonun çalışmasını tetmin 
için grup gayrete gelir; ikincisi, madem sen bu 
vazifeyi yapmıyorsun diye o üyeyi biraz da 
tehdip... 

Bu üçte birine doldurup doldurmadığı ancak 
sene sonunda anlaşılır. Sene sonunda üyeyi ora
dan çekmeninde bir faydası yok. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — İki sene için. 
NURİ EROĞAN (Devamla) — Efenddm, 

ikinci senenin sonunda çeker. iSeneoıin başında 
tiki üç toplantıya girmiş, ondan sonra devam et
memiş. Sene sonunda üçte birine idevam etme
diğini anlayıp çekiyorsunuz siz. E, bitmiş dev
re.. Ama o arada.. 

KEMAL KAYA (Kars) — İki sene. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Efendim, 
ikinci senenin sonunda ıdiyorum. Birinci sene 
bitti. İkinci sene bir üye falan ikomisyonda üye
dir. Bu komisyona, Meclisin açıldığı yılın ikinci 
senesinin başında bir müddet devam teıdiyor. 
Ondan sonra devamsızlığı başlıyor. Bu devam
sızlığının üçte bir olup olmadığını sene sonunda 

hesaplıyacaksmız ve sene sonunda çekeceksi
niz. Ama o komisyon eksik üye ile çalışmış ola
cak. Ben derim ki, komisyon bu (maddeyi ger: 
alsın; bu üçte birin hesabını sene sonuna bırak
masın, daha evvel yapsın. 

Saygılar sunarım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, yeni 
İçtüzüğün getirdiği sisteme göre komisyonlar 
iki sene için seçilmektedir. Bir üyenin bir sene 
zarfındaki toplantıların üçte birine devam et-
ımediğinin tespiti için sene sonuna beklemeye 
lüzum yoktur. Birinci senenin sonunda toplantı
ların üçte birine gelmediği anlaşıldığı takdir
de, ikinci sene mensubolduğu parti grubuna ya
zarak bu üyenin değiştirilmesini isteyebilir. 

Diğer taraftan, ikinci sene içerisinde de üç 
toplantıya üst üste gelmediği takdirde, yine 
ımensubolduğu parti grubuna yazarak bu üye
nin değiştirilmesini isteyebilir. Bu madde bu 
haliyle çalışabilir bir müeyyide getirmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan, 
En iyisini, en güzelini, en doğrusunu bul

mak için fikir alış verişi yapacaksınız, münaka
şası yapacaksınız. Mesele o... 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Okuduğumu anlarım, ama anlatmakta biraz 
güçlük çekiyorum galiba. Komisyonlar iki sene 
için seçilir. Tamam, bunda anlaştık. Birinci 
sene üye muntazaman devam etmiş; seneyi ka
pamış. İkinci sene, bir müddet devam etmiş, 
ondan sonra devamsızlığı başlamış. Siz bunun 
üçte birine devam edip etmediğini tespit etmek 
için sene sonunu bekliyorsunuz ve sene sonun
da, tekrar ediyorum, ikinci senenin sonunda 
bu üyeyi geri alıyorsunuz. Ne faydası var? 
Daha evvel bunun üçte bir olup olmadığını he
saplayın da, sene sonuna doğru o kimsyonun 
tam üye ile çalışmasını sağlayın diyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1 Kasım'da Yüce Meclisler açılır. Hepimize 
birer kâğıt dağıtılır; hangi komisyonlarda çalı
şacağımızı gösterir. Biliyorsunuz ki birçok ar
kadaşlar istekli olduğu ve çalışmak istediği ko-

44 — 
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misyonu sıraya koyar. Fakat maalesef grup 
idare heyetleri isteğe göre değil, bunun aksine 
olarak seçim yapar. Saniyen, komisyonlara gir
mek isteyen arkadaşlarımız grup idare heyetinin 
arkasında pervane gibi döner. Seçildikten son
ra hiçbir gün seçildiği komisyona uğramaz. 

BAŞKAN — Uğramayanlar da olur. Hepsi 
uğramaz değil, uğrar da... .Uğramayanlar da 
var, uğrayanlar da var tabiî. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bü
yük bir kısmının uğramadığı bugün tatbikatta 
görülmektedir. 

Şimdi, burada biz gruplara takdir hakkını 
bırakırsak çekmez. Burada diyor ki ; «parti 
grubunca komisyondan geri çekilebilir.» Çek
meyebilir de.. Buna, «çekebilir» diyeceğiz. 
Kesin bir hüküm koyalım. Hiç olmazsa Başkan
lık da bunun peşine, geri çekilebilir... (A. P. 
sıralarından «çeker» demek lâzım sesleri) «Çe
ker» diyeceğiz buna ki, hiç olmazsa grubun üze
rinden de yükü alalım. Çünkü buraya takdir 
hakkını koyduğumuz zaman o arkadaşımız: 
«Diğer komisyondakileri görmüyorsun da, beni 
mi görüyorsun?», diyerek onları zan altında bı
rakacaktır. Onun için buraya kesin hüküm ko
yalım, komisyonları çalıştıralım. Komisyonla
rın çalışmamasından dolayı Meclislerin işlerinin 
geri kaldığını müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Akçalı, 
buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Bu müeyyideyi Sayın Hüsamettin Başer'iıı 
söylediği şekilde getirmemiz mümkün değildir. 
Anayasamıza göre, komisyonlar siyasî partilerin 
göstereceği temsilcilerden teşekkül eder. Siyasî 
partiler de kendi adaylarını, komisyona girecek 
kendi üyelerini serbestçe tayin edebileceklerine 
nazaran, biz böyle bir müeyyideyi koyamayız. 
O, siyasî partinin kendi takdiridir. Devam et
mediği halde, ayni üyeyi ayni komisyonda üye 
olarak tutmak istediği takdirde Genel Kurulun 
böyle bir şeye müdahale hakkı yoktur, Anayasa
mızın getirdiği sisteme göre. 

Diğer taraftan, Sayın Nuri Eroğan'm söyle
diği müeyyide meselesine gelince, komisyon üye
leri üç türlü müeyyidenin altındadır; birisi, üç 

toplantı üst üste komisyona devam etmemesi.. 
Bu bir şıktır. 

İkincisi, bir sene zarfında yapılmış olan top
lantıların üçte birine gelmemesi.. Bu da ikinci 
bir cezai müeyyide tatbikini müstelzim bir du
rumdur. 

Bir de komisyonların, milletvekili olması sı
fatıyla tabi oldukları müeyyide vardır. Sayın 
Meclis teklifimizi kabul ettiği takdirde, ilerideki 
maddelerde göreceğiz, komisyonlara veya Ge
nel Kurula devam etmeyen milletvekillerinin 
tabi olduğu birtakım müeyyideler vardır. De
vamsızlığın ayrıca, bu komisyondan geri çekilme 
dışında, milletvekillerinin tabi olduğu müeyyi
delere uğraması hali de vardır. 

O bakımdan, getirdiğimiz bu müeyyidelerin 
hem çalışır, hem de kifayetli olduğu kanaatin
deyiz. Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan buyurun. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, (A. P. sıralarından «Vakti boş yere har
cıyorsun» sesi).. İsraf etmiyorum arkadaşlar, 
ben bütün gece çalışmışım, tetkik etmişim, bu 
çalışmamın mahsûlü olarak gelip burada bir 
şeyler söylüyorum. Tesir ederse eder, etmezse 
etmez. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, seviyeli ve tek
nik mahiyette konuşmalar Meclis için çok ge
rekli. Buyurunuz, tabiî, gayet iyi. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Şimdi metin
de var, sayın Başkan da söyledi; bir para cezası 
mevcut. Eski tüzükte de var. 1920 den bu yana 
bir tek defa bu para cezası tatbik edilmemiş. 
Yapamayacağınız, tatbik edemeyeceğiniz cezaî 
müeyyideleri koyarsanız, o madde zayıf doğar 
ve kısa zamanda ölür. 

Ben derim ki, komisyondaki üyelik sıfatını 
almak, yerine başkasını göndermek gruplara ve
rilir, vazife olur. Bir kere, para cezası oldu mu, 
evvelâ komisyon Başkanı arkadaşını böyle bir 
sıkıntıya sokmamak için onun devamsızlığını ya 
sonradan imzalatmak suretiyle bertaraf eder, 
yahutta iğnıazı ayn eder. 

Şimdi tatbik edemeyeceğimiz bir hüküm
dür. Bu hususta zayıf düşmektense, kahraman
lık bizde kalsın, sayın Komisyon bu maddeyi 
geri alsın ve bu para cezasını çıkarsın, diyorum. 
Eski tüzükte olmasına rağmen 1920 den bu ya
na bir tek defa para cezası tatbik edilmemiştir, 
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yine de tatbik edilmeyecektir. İnşallah yaşarsak 
göreceğiz ve faidesiz bir hüküm halinde kala
cak. Onun için Komisyon geri alsın, para cezasını 
çıkarsın, onun yerine, komisyonların çalışmasını 
temin edecek başka bir sistem olan, yeni üyenin 
kısa zamanda tâyini formülünü getirsin. 

Saygılar sunarım. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bir sual so-

rabilirmiyim efendim ? 

BAŞKAN — Tabiatiyle efendim. Buyurun 
sayın İlhan Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim, .mad
denin daha iyi çıkarılmasını temin babında so
ruyorum. Şimdi, sayın Başkan bilirler ki komis
yona iştirak eden sayın milletvekillerinin diğer 
sahalarda pek çok görevleri vardır. Bu görevle
rin bir kısmı hakikaten cazip görevlerdir. Av
rupa seyahatleri, dış ülkelere yapılan seyahat
ler gibi cazip seyahatlerdir. 

Komisyona devamsızlığı sabit olan üyelerin, 
bu memleketlere yapılacak seyahatlere iştirak 
ettirilmemesinin bir müeyyide olarak İçtüzüğe 
konulması, acaba hazırlanmakta olan İçtüzüğün 
esprisine aykırı düşer mi? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu suali din
lediniz. , 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, suali 
tam olarak anlayamadım, lütfen tekrarlarlar 
mı?.. 

* BAŞKAN •—- Sayın Ersoy, lütfedin bir ke
re daha (her ne kadar zabta geçmişse de) tek
rarlar mısınız? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Baş
kan, komisyonlara devamı sağlamak üzere ko
misyonların adetlerini de azalttık. Burada, geti
rilen müeyyidelerin çok kere tesirli olamayaca
ğını düşünerek, hazırlanmakta olan İçtüzüğün 
sistematiğine uyup uymayacağını da bimediğim 
için, komisyona iştirakle görevli olup ta devam
sızlığı sabit olan üyelerin diğer görevlerinin ' 
eâzip olan bir kısmından alakonulması halinde 
bu durumun İçtüzüğün esprisine uyup uymaya
cağını öğrenmek istiyorum. Bu durumda bulunan 
üyeler, cazip başka görevleri göremeyecek şe
kilde tecziye edilebilirler mi? Kur'adan istisna 
.sayılabilirler mi ? Bunun dışında •• tutulabilirler 

mi? Bunun dışında bir hükmü getirmek İçtüzü
ğün sistematiğine uyar mı ? 

BAŞKAN — Daha açık söyleyin. Komisyona 
devamsızlığı sabit olan üyeler Avrupa seyahatle
rine katılamazlar gibi bir hüküm ilâvesini astL 
yorsunuz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bu şekilde ge
tirilecek müeyyidenin İçtüzüğün esprisine uy
gun düşüp düşmeyeceğini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Saym Buldanİı, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Saym 

Başkan, değerli arkadaşlarım; , 
Çok basit bir mevzuu uzatmak suretiyle za

man kaybına sebep olmaktayız. Mevzu, komis
yonlara üyelerin devamlılığını teminden ibaret
tir. Yani üyelerin komisyonlara devamını temi
ne çalışıyor bu madde.. Ne getiriyor? İki şık ge
tiriyor, üyelerin komisyona devamını temin 
için. Birinci şık, yoklama mevzuu var, imza mu
kabili. Kim geliyor, kim gitmiyor?.. Bunu kim 
temin ediyor ? Komisyon Başkanı. Bakacak, bir 
üye üç toplantı gelmemişse yazacak; «sayın Muğ
la Milletvekili Ahmet Buldanh komisyona üç 
gün mazaretsiz gelmedi...» 

İşte hemen, bağlı bulunduğu grup bu üyeyi 
değiştirecek. En çok işleyen şık budur. En çok 
sür'atli işleyen şık, bu şıktır. -; 

İkinci şık, ihtiyarîdir. Yani bir sene sonunda, 
iki sene sonunda, üyenin 1/31 müddet zarfında 
devam edip etmediğini tespit biraz güçtür; ama 
mademki bu birinci şık vardır, o takdirde bu 
madde yerinde tedvin edilmiştir, aynen kabulünü 
rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN •— Saym Yaşar Bir, buyurunuz 
efendim. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Değerli Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yapagelmekte bulunduğumuz 
madde hakikaten çok mühim bir maddedir. 
Parlâmento faaliyetlerinin temeli, komisyonla
rın çalışmasmdadır. Komisyonlar tahkim edil
mezse, daha iyi faaliyet yapacak bir statüye so-
kulmazsa, elbeteki Meclis faaliyetleri de, umumî 
heyet faaliyetleri de aksayacaktır ve aksamak
tadır. 

Komisyon Başkanlarının ne kadar sıkıntı çek
tiğini biliyorsunuz. Daima umumî heyetlerden, 
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salonlardan, evlerden telefonlarla komisyon 
üyelerini davet etmek, gibi mesaileri devamede-
gelmektedir. Bugüne kadar komisyonların fonk
siyonları ile alâkalı olarak; komisyonların rahat 
çalışması babında maalesef Meclis Başkanlığı
mız, Meclisteki' yöneticilerimiz lâyıkı ile bu mev
zua eğilmemişlerdir. Meselâ bir komisyon baş
kanı, başkanvekili veya sözcünün bir dolabı da
hi, oturacak ayrı bir koltuğu dahi yoktur. Bütün 
dosyalar ve her şey oradaki muvazzaf kâtiple
rin elindedir. Koskocaman komisyon salonları 
var, odalar kâfi gelmiyorsa, bunlar bölünsün, 
daha rahat çalışacak" bir zemin komisyonlar 
için hazırlansın. 

Geliyorum Ahmet Şener arkadaşımızın dedik
lerine ; arkadaşımızın dedikleri çok doğrudur. 
Mütehassıs bir raportör elbette komisyonlar 
için lâzımdır. Komisyon başkanına, • yardımcıla
rına. veya komisyona kül halinde yardım ede
cektir. Dosyayı daha önceden tetkik ve tanzim 
edecektir. Komisyon Başkanını, yardımcısını ikaz 
edecek ve ona ışık tutacaktır. Bu da lâzımdır. 

Bu maddenin şimdiki haliyle tatmin edici 
olmadığı kanaatındayım. Daha ras3^önel, daha 
randımanlı çalışacak şekilde maddenin yeniden 
düzenlenmesini sayın Komisyon Bakanından ri
ca ediyorum. 

Saygılar sunarım. , 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan
mayan arkadaşlarımız lütfetsin oylarını kullan
sınlar. 

Sayın Mehmet Bilgin, buyurunuz efendim. 
MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Baş

kan, değerli Milletvekilleri, 14 ncü madde üzerin
de yaptığım konuşmada bu maddenin çok yönlü 
olduğunu ve şümullü okluğunu' beyan etmiştim. 

İşte, eğer o verdiğim Önergede kontrol hakkı 
kabul edilmiş olsaydı, bu da onun kapsamına 
girerdi. Millet, milletvekilini seçtikten sonra 
üzerindeki kontrol hakkını kaybediyor ve bir kim
se milletvekili seçüdikten sonra canı nasıl ister
se öyle hareket ediyor. Bunun neticesi olarak 
da millet 4 sene beklemek zaruretinde kalıyor. 
Bu 4 seneyi bekledikten sonra da sağlam belge
lerle hesaplaşmak güçleşiyor. Eğer kontrol hak
kı kabul edilmiş olsaydı, bu da onun kapsamına 
girecek ve dolayısı ile müeyyidelere lüzum kah 
madan hergün gazetesini alan, seçmenin, huzuru
na çıkacağını, düşünen Milletvekili elbettcki hiç 
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bir müeyyideye lüzum kalmadan Meclis çalışma
larına ve aynı şekilde de komisyonlara iştirak 
edecektir. 

İşte onun için,; Önemli yönlerinden biri olarak
tan bunu arzetmek isterim. 

Bu vesileyle bilhassa şahsî kanaatlarımı da 
belirtmek isterim. O da şudur; bugün böyle 
müeyyidelere, böyle tedbirlere maalesef ihtiyaç 
vardır, hepimiz bunun canlı şahitleriyiz. 

Fakat bu, şahsen bir milletvekili olarak beni 
üzmekte ve vicdanen muazzep etmektedir. Ben 
şuna kaniim ki, milletvekili olarak seçilen her 
hangi bir kimse artık bunun müeyyidesini vic
danında bulmalıdır, en iyi müeyyede vicdanlar-
daki müeyyidelerdir. Sakın hiç bir arkadaşım 
bundan alınmasın, kendimi kastederek söylüyo-
yoruriı. Ben seçildiğim zaman, eğer milletvekil
liğine lâyık değilsem, nefsim üzerine cebrederek 
kendimi buna hazırlamalı ve müeyyideye lüzum 
kalmadan buraya gelmeliyim.. Müeyyideler çı
karmak istiyoruz, kanunlar tatbik etmek istiyo
ruz, bunları eğer kendimize tatbik edemeyecek-
sek başkalarına nasıl tatbik edeceğiz % Kendimi
ze tatbik etmezsek hiç kimseye tatbik edemeyiz. 
,0 zaman tatbik edilmez ve bugünkü duruma 
düşeriz. İlk defa bizim kendi vicdanlarımızda 
müeyyideleri tatbik etmemiz icap eder. Ben şah
sen bilhassa bu hususu belirtmek için huzurları
nızı işgal ettim. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın, 
bugünkü durum muvacehesinde yine azdır, yi
ne bu müeyyidelerin de tam mânası ile çalışaca
ğını ve ,netice yereceğine inanıyorum. Ama bu
nunla beraber yine de tedbirler almak ve bu 
müeyyideleri de tatbik etmek mecburiyetindeyiz. 

Çok üzgünüm, mili et vekillerini vazifeye da
vet etmek için tedbirler manzumesi getiriyoruz. 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullaıı-

'mayan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansın
lar. 

Sayın Özdenoğlu, buyurunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; • 

Gerçekten komisyon çalışmaları yasama ha
yatının temelidir. Bizim Parlâmentomuzda bu, 
gereği gibi yerine getiriliyor mu? Buna rahatlık
la «Evet» demek mümkün değildir. Bir kere, 
bir arkadaşım da değindi; komisyonlarda, o ko
misyonun-görev-alanına giren meseleler ve sorun-
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krda, işlerde çok iyi yetişmiş teknisyenlerin bu-
lunması lâzımdır; 

Değerli arkadaşlarım, Fransa'dan bir anım 
olmuştur, Fransa'da Sosyal İşler Komisyonu ça
lışmasını izlerken gördük. Orada, o komisyonun 
sekreteri olan memur - ki, bir hukukçuydu - Ko
misyon çalışmalarına bilfiil katılıyor, müzakere
lere, görüşmelere bilfiil katılıyordu, senatörlerle 
münakaşa ediyordu, onları ükaz ediyordu; fa
kat oy hakkı yoktu. İlgililere sordum: «Sizde me
murlar, komisyonla çalışan görevliler, parlamen
terlerin dışındakiler» katılabilirler mi? dedim. 
«Evet, görüşmelere katılırlar fikirlerini söyler
ler, onlar daha tecrübelidirler, parlamenterler ge
lir - geçer; ama onlar orada tecrübeli kişiler
dir, meselelerin bütün inceliklerini bilirler. On
lar aydınlatırlar; fakat oylama hakları yoktur.» 
dediler. Hakikaten oylamaya katılmıyorlardı. 
ama çok şiddetli tartışmalara girişiyorlardı. Hât
tâ Sendikalar Kanunu tasarısı görüşülüyordu; 
senatörlerle aralarında çok şiddetli münakaşa
lar ve eleştirmeler oldu. Sonunda da oylamaya 
geçildi, oylama hakları olmadığı için oylamaya 
katılamadılar. 

Bunu şunun için arz ediyorum; komisyonlar, 
yetişmiş elemanlara, memurlara muhtaçtır. Bu
nun üzerinde önemle durmak lâzımdır. Yetişmiş 
arkadaşlarımızı feda etmemek lâzımdır, komis
yonlarda görevli olarak. 

İkincisi değerli arkadaşlarım, devam gibi 
önemli bir konunun yanında bir önemli mesele 
de şu; Komisyon tutanakları yoktur, arkadaşla
rım bizde. Demin de arz ettiğim gibi Fransa 
Parlâmentosunda tutanak tutulur, basılır. Tıp
kı Genel Kurul Zabıtları gibi komisyonların tu
tanakları vardır, önergeler aynen geçer, görüş
meler aynen geçer, öyle ya, yarın kim, neyi 
söylemiş, komisyonda neyi söylemiş ? Kim, komis
yondaki kendi görüşünü cerheder şekilde gö
rüşmüş Genel Kurulda? Bunun belli olması lâ
zım. Ben bir konuda komisyonda bir görüş sa
vunuyorum, geliyorum yatırım maksadıyla veya 
başka bir maksatla Genel Kurulda aksi tezi sa
vunuyorum. Böyle birşey olur mu? Bunu önle
mek için elbette ki son derece önemli olan bu 
komisyon çalışmalarının da tutanağı olmak lâ-
zımgelir. Tutanak olmazsa, demek ki komisyon 
çalışmalarına, komisyondaki müzakerelere değer 
vermiyoruz demektir, gelip geçecektir. Hiç ol

mazsa bunun banda alınması şarttır. Ama arz-
ettiğim gibi bu, gördüğümüz kadarıyle batıda 
tutanaklara geçmek suretiyle bu tutanaklar 
yayınlanıyor değerli arkadaşlar. 

Maruzatını şudur : 
Devam meselesinde elbeteki müeyyidesi Par

lamenterin vicdanındadır; ama bu hükümleri 
getirirken, devam için hükümler getirirken, 
Türkiye'nin gerçeklerini de gözden uzak tutma
mamız lâzımgeMr değerli arkadaşlarını, Türkiye' 
nin gerçeklerini gözden uzak tutmamak lâzım-
gelir. Komisyon çalışmaları eğer verimli olursa, 
devam sağlanırsa elbetteki Genel Kurul çalış
malarında çalışmaların sonucu ortaya çıkacak 
olan metni seviyeli olur, değerli olur ve pek az 
yanlışla buraya gelmiş olan metin burada değiş
tirilebilir, düzeltilebilir. Ama, gerçek odur ki, 
birbirimizi aldatmıyalım, bizim komisyonlarımız-
daki çalışmalar bir formaliteden öteye geçme
mektedir. Bu bir gerçek. Hattâ p kadar kötü 
metinler getiriliyor ki, Türkçe olduğuna bizim 
güzel dilimizle yazıldığına da inanmak mümkün 
değildir. Orada bir emrivaki ile geçiyor çoğu 
kez, buraya geliyor; burada da bildiğiniz gibi 
bazan gönlümüzce ineeliyebiliyoruz, bazen şu 
veya bu sebeplerle geçiyor ve nihayet birkaç 
ay sonra da aynı kanunun değiştirilmesi için 
tekrar buraya gelmek zarureti hasıl oluyor. 

Komisyonlar teşriî hayatın dimağıdır. Ko
misyonlarla ilgili olarak, gerek, çalışmaların ka
litesi bakımından, gerek devamın sağlanması 
yönünden gerekli bütün tedbirlerin alınmasında 
zaruret görüyorum. 

Madde, aslında görüşlerimizi tam yansıtacak 
nitelikte değildir. Sayın Komisyonun madde üze
rinde bir kere daha durmasında şahsen işin se
lâmeti bakımından, teşriî hayatın selâmeti bakı
mından yarar görürüm. 

Bu temenni ile, bu ricayla Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Sayın Ya
şar Akal, buyurunuz efendim. 

Söz mü istiyordunuz sayın Komisyon Başka
nı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Cevap vereceğim hu

suslar vardı. 
BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal da söz istedi, 

Takdim hakkını kullanıyor musunuz ? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Hayır, en sonda ko
nuşurum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akal. 
YAŞAR AKİ AL ('Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; komisyonların çalışmasını 
düzenleyen miaddede bir şeyi eksik görmekte
yim. 

Gözümüze bakıyoruz, filân gün filân toplan
tı var, filân gün filân toplantı 'var, o gün için 
belli randevunuz var, genellikle de Meclisin ça
lıştığı saatlere denk getirilen bir komisyon top
lantısı için çağında bulunuluyor. Be İM o gün 
Meclisle, bulunmanız zarurî olan bir kanam tek
lifi veya tasarısı görüşülüyor. 

Şayet Komisyon bu maddeyi geri alacaksa., 
benim önereceğim çok .basit bir usul var. Nasıl 
Meclislerimiz için muayyen bir çalışma sünesi ve 
günü tespit ediyorsak, komisyonlar için de bir 
muayyen gün, çalışma günü tespit etim ek lâzım
dır; gün olaralk tespit etmek lâzımdır. Meselâ; 
«Haftanın Salı veya Cuma günü saat 10,00'da 
komisyonlar toplanır» şeklinde. Artık, bütün 
arkadaşlar kendisinin hangi gün, hangi toplan
tıya, ne zaman davet edileceğini ararmaiksızm, 
bir emrivaki şeklinde gözle atılan komisyon baş
kanının davetiyesine muhatabolmaksızın kendi
si bilir Mi, ben Salı günü komisyondayım, Cu
ma günü komisyondayım. Kendisimi ayarlaması 
bakımımdan da yararlı olur. Üç toplantıya gel
mediğini kendisi kontrol etmek imkânını bulur. 
Bence bu koyulacak müeyyideden çok yararlı
dır. Bu suretle bir dönem içinde şu kadar top
lantıya gelmediğini kendisi- tespit etme imkânı
nı bulur. 

Şayet Komisyon maddeye bu türlü bir vuzuh 
getirilişe yararlı olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Akçalı, 
buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI .(Adana) — Sayın Başkan, muh
teremi milletvekilleri; 

Sayın Şinasi Özdeme-ğlu'nun söylediği husus
lara katılmamak mümkün değil; fakat bu hu
suslar içtüzükte daha sonra gelecek maddelerde 
halledilmiştir. 

Meselâ, Sayın Özdenoğlu yüksek dereceli 
memurların komisyonlara iştirak edip fakirleri
ni söyleyebilme imkânımdan bahsetmiştir ki, bu 

imkân 31 nci madde ile zaten kendilerime veril
miştir. Diğer taraftan, komisyonlarda tutanak 
tutulması meselesi de 34 ncü maddemizde tama
men halledilmiştir. Ancak, mutlaka tutanak tut
ma mecburiyeti konmamıştır, komisyonun ihti
yarınla bırakılmıştır. 

ŞİNAıSİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yayın
lanması mümiMin değil mi Sayın Başkan! Ya-
yınlanjmaık suretiyle daha faydalı olur. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Şimdi, 
komisyon toplantıları prensip itibariyle gizili 
olduğu için onun yayınlanması komisyonca be-
nlmsonimemiştir, komisyon toplantıları prensip 
itibariyle gizlidir; ancak bir kanardan sonra ale
niyeti mümikündür. Komisyon isterse taım tuta
mak tutar ve islerse yayınlar; fakat prensip iti
bariyle komisyon toplantılarının gizli olması 
esası Komisyonumuzca kabul edilmiş ve mad
deler ona göre tanzim edilmiştir. 

Sayın Yaşar Akal'm söylediği şekilde komis
yonlar için önceden bir çalışma günü tespiti 
mümkün ve pratik değildir. Komisyonların gün
deminde herhangi bir mevcut değilse komisyon
ları beyhude aynı günlerde toplantıya çağırmış 
oluruz. Bu toplantı günü, saati, zamanı komis
yonlara gelen işlerin icabına göre komisyon 
kararı yi e veya başkanlığın tensibi ile tanzimi 
edilecektir. Yani, önceden gim tayini pek pra
tik gelmediği için Komisyonumuzca kabul edil
memiştir. 

'Sayın İlhan Ersoy'un sualini cevaplandır
mak isterim. Sayın Ersoy dediler, ki; «Va.zife ile 
Avrupa'ya giden parlamenterler komisyondaki 
vazifelerini ihmal ederlerse durum ne olacak
tır?» 

Vazife ile Avrupa'ya giden parlamenterler... 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, o şekilde söyle
medi Sayın Ersoy. «Komisyona devam etmeyen, 
devamsızlığı sabit görülen komisyon üyelerine 
Avrupa seyahatlerimden mahrumiyet cezîası ve
rilemez mi h> dedi. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Avrupa 
seyahati, Büyük Millet Meclisinin yapacağı se
çilinle ve kararla olur. Büyük Millet Meclisi se
çimi yapakken ve karar verirken bu hususu ken
disi değerlendirir. Böyle bir kayıt koymak, Bü
yük Millet Meclisinin seçim halkkmı tahdidet-
mıelk mamasına gelir. O sebeple biz bu isteğe ka
tılmıyoruz. Komisyon olarak. 
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.Sayın Bıaşlkan, başka sorular yok. Sorulan 
suallere... 

YAŞAR BİR (ıSaıkarya) — Sayın Başkan, 
benim bir temjannim olmuştu. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Temenni
mizi tekrarlıarısanız oeva.plandırmaya çalışırım. 

YAŞAR BÎR (Sakarya) — Bu maddenin ge
ri alıaaraik dıaha... 

BAŞKAN — Bu maddenin geri alınarak da
ha kâmil şekilde, daha mütdkâmil bir surette 
düzealenımıeısini temenni etmişti. 

CEVDET AKÇAM (Devamla) — Sayın 
Başkan, daha evvel arz etmiştim, feotmıisyonlara 
devamı etmeyenlere daha ağır müeyyidelerin 
tatbiki bütün arkadaşlarımızın arzusu olduğu 
halde, xbaşlka bir müeyyide tatbikine kanunen 
ve maddeten imlkân yoktur. Biz, komıisyona de
vam etmeyen üyelere tatbik edülebileeek müey
yidelerim en ağırını verdlik. Bu tüzük kaibul 
edildiği takdirde komisyon üyelerine diğer mil-
letvekillerinden edk daha fazla yük yüklemiş 
olacağız, çok daha fazla müeyyide tatbik etmiş 
olacağız. Bu sebeple, bu müeyyideyi ağırlaştır
mak veya maddeyi değiştirip başka şekilde tan
zim etmek Komisyonumuzca münasip görülme
mektedir. Onun için, geri alma teklifine katıla
mıyoruz. 

Aynen kabulünü Yüce Meclisten diliyoruz. 
BAŞKAN —• Başka konuşmacı olmadığına 

göre verilmiş bulunan bir değişiklik önergesi 
var, onu takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğün 29 ncu maddesindeki ikinci fık

ranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Saygılarımla, 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

« . . geri çeker . . »şeklinde. 
BAŞKAN •—• « . . . geri çekebilir.» hükmü

nün, bir emredici hüküm şeklinde, «geri çe
ker.» şeklinde değiştirilmesini talebediyor Sa
yın Hüsamettin Başer. 

Komisyon olarak katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bi
raz evvel arz ettim; Anayasamızın sarih hük
müne göre böyle bir hüküm koymamız müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Anayasanın sarih hükmüne gö
re... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Anayasamız, ko
misyonların, partilerin göstereceği adaylardan 
teşekkül edeceği hükmünü koymuştur. Böyle 
bir şey koyduğumuz takdirde... 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın Akçalı, ben bunu 
oya sunarım, Heyeti Umumiye bilir; Anayasa 
öyle demiş ama, bir müeyyide .olarak da özür
süz, mazeretsiz komisyona katılmadığı tespit 
edilen bir üyeyi de isterse çekebilir, bir hakkı -
hiyar veriyorsunuz; isterse çeker... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Parti çeker; hakkı
hıyarı var. Fakat biz, parti mutlaka çeker diye 
bir hüküm koyduğumuz takdirde, partinin ken
di adayını seçme hakkına müdahale etmiş olu
ruz. Komisyonumuz bu kanaattedir. Bu ba
kımdan, Anayasanın koyduğu hükme aykırıdır, 
elemekteyiz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunacağım. 

Değişiklik önergesini kabul edenler... Etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

29 ncu maddeyi teklif metninde yazılı şek
liyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Komisyonlarda söz alma : 
Madde 30. -*— Komisyonlarda istem sırasına 

göre söz verilir; 
Komisyon başkanı ve komisyondaki Hü

kümet temsilcisi, söz sırasına bağlı değil
dir. Komisyonca çağrılmış uzmanlara, ko
misyon başkanı, gerekli gördüğü zaman söz 
verebilir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Ero-
ğan. 

NURİ EROÖAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, maddenin ikinci fıkrasında, «Komisyon 
başkanı ve komisyondaki Hükümet temsilcisi, 
söz sırasına bağlı değildir.» denilmektedir. 

Komisyondaki çalışmayı komisyon başkanı 
yürütür. Bu arada, düşününüz ki, filân yahut 
falan daireden şu derecede bir memur gelmiş
tir. Parlâmentoyu temsil eden komisyonda, 
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«Ben konuşacağım» diye söz isteyecek ve sıraya 
tabi olmayacak... 

Ben, buradaki Komisyon başkanından sonra 
gelen «ve komisyondaki Hükümet temsilcisi» 
ibaresinin çıkarılmasını ve maddenin, «Komis
yon başkanı söz sırasına bağlı değildir» şeklin
de olmasını teklif ediyorum. Saygılar sunuyor 
ve önergemi Başkanlığa takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon t 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkanım, 
önergenin tetkik için komisyona iadesini ve bu 
maddenin müzakeresinin tehirini teklif ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Maddenin tehirini teklif ediyor
sunuz. 

Önergeyi komisyona gönderiyorum. Hava
lesi mecburî. 

Maddenin tehir teklifini Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu madde *daha sonra görüş
meye tabi tutulacaktır. 

Komisyonlarda Hükümetin temsili ve uzman 
çağrılması : 

Madde 31. — Komisyon toplantılarına Baş
bakan veya bir bakan katılabilir. Başbakan ve
ya bakan, gerekli görürse, kendi yerine, yük
sek dereceli bir kamu görevlisine yazılı temsil 
yetkisi verebilir, 

Komisyonlar fikirlerini almak üzere, uzman
lar çağırma yetkisine sahiptirler. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 31 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Komisyon toplantılarına girebilecek olan
lar : 

Madde 32. — Komisyon toplantıları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerine, Bakanlar Ku
rulu üyelerine, Hükümet temsilcilerine ve Millet 
Meclisi görevlilerine açıktır. 

Komisyonlarda, Millet Meclisi üyeleri, tek
lifte imzası bulunan senatörler.ve Bakanlar Ku
rulu üyeleri söz alabilirler. Ancak, komisyon 
üyeleri dışında kimse değişiklik önergeleri ve
remez ve oy kullanamaz. 

Her milletvekili üyesi olmadığı bir komis
yonun belgelerini görüp okuyabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Buyurun Sayın Eroğan. 

NURİ ER03AN (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Birinci fıkranın sonunda bir cümle var. Fık
ra şu : «Komisyon toplantıları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine, Bakanlar Kurulu üye
lerine, Hükümet temsilcilerine ve Millet Meclisi 
görevlilerine açıktır.» 

Buradaki, «ve Millet Meclisi görevlilerine 
açıktır» ibaresi beni biraz ürküttü. Kimdir bu 
görevliler?.. Memur yahut müstahdem. Komis
yon Başkanı bunu komisyona almadı farz ede
lim. Tüzüğün 32 nci maddesine göre, ben gir
meye yetkiliyim der. Diyebilir mi, diyemez mi?.. 
Orası ayrı, ama derse girme hakkını veriyorsu
nuz. Girmesi için sebep yok. Meclise niyabe-
ten vazife gören bir komisyonda bir görevlinin 
bulunmasının ne hakkı ve ne de imkânı olma
ması lâzımgelir. 

Binaenaleyh, maddedeki «ve Millet Meclisi 
görevlilerine» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
arz ediyorum. 

Saygılar sunuyor, önergemi de takdim ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon adına sayın Akçalı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Sa
yın Eroğan'm sözleri haklı. 

Yalnız burada bir yanlışlık olmuş, onu Ko
misyon olarak tashih ediyoruz. «Komisyon gö
revlilerine açıktır» şeklinde olacak. Maddenin 
o şekilde düzeltilerek oylanmasını teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon görevlilerine açıktır 
ibaresi bir nevi haşiv olmuyor mu ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Komisyondaki Mil
let Meclisi görevlilerine açıktır. O mânada. 
Komisyon görevlilerinden maksat, komisyon
da milletvekili dışındaki memurlar. 

BAŞKAN — Anlıyorum. Raportör gibi bir
takım komisyonun öz memurları. 

Şimdi demek ki, siz, metinde tam hatası var 
diyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet. 

BAŞKAN — Bir defa o tabı hatasını düzelte
lim. 
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' Sizin beyanınız muvacehesinde, «Hükümet 
temsilcilerine ve komisyon görevlilerine..» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Millet Meclisi ko
misyon görevlilerine açıktır. • 

BAŞKAN — «Hükümet temsilcilerine ve Mil
let Meclisi Komisyon görevlilerine açıktır» şek
linde düzeltilsin diyorsunuz, bir. 

Komisyon, tabı hatası olduğunu ifadeyle bu 
şekilde düzeltilmesini istiyor. 

Madde muhtevası üzerinde ayrıca beyanda 
bulunacak var m i l . Yok. Olmadığına göre, 
muhterem arakdaşlarım, evvelâ bu tabı hatasının 
düzeltilmesini oyunuza sunacağım. 

Komisyon Başkanının beyanı muvacehesinde 
32 nci maddenin son cümlesi, «ve» den sonra... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İl
gili memur desek daha iyi olmaz m i l . 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — ilgili 
memur diye düzeltilmesinde bir mahzur yok... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir şey söylc-
yinde benim işimi kolaylaştırın. Bu maddeyi 
K>ya sunacağım, ne şekilde oya sunmam gerekir
se öylesine beyanda bulunayım ki, öyle oylaya
yım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkanım, 
Sayın Nuri Eroğan'm önergesine katılabiliriz, 
aynı mâna çıkar. O önergenin oylanmasını tek
lif ediyoruz. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
32 nci maddedeki, «ve Millet Meclisi görev

lilerine» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon olarak buna katılı
yorsunuz... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi vuku bulan bu değişik şek
liyle, yani ifade etmek gerekirse: «Komisyon 
toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine, Bakanlar Kurulu üyelerine, Hükümet 
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temsilcilerine açıktır.» ve diğer paragraf aynen 
devam ediyor. 

Değişmiş bu şekliyle 32 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Komisyonlarda kapalı oturum. 
Madde 33. — Bir komisyonda kapalı otu

rum yapılmasını ilgili bakan, yahut komisyon 
üyelerinin üçte biri isteyebilir. 

Kapalı oturumda komisyon üyelerinden ve 
bakanlardan, başkası bulunamaz. 

Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin sır 
•olarak saklanmasına söz vermek demektir. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerimde s>öz is
teyen sayın milletvekili!. Buyurun Sayın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — 32 nci mad
de, «Her milletvekili üyesi olmadığı bir ko
misyonun belgelerini görüp okuyabilir.» diyor. 
33 ncü maddede ise, milletvekillerine 'kapalı 
tutuyor. 

BAŞKAN — Kapalı oturum, düyor; gizli 
oturum.. 

YAŞAR ACEÇAL (Samsun) — Nasıl oluyor 
bu h a i l . 

BlAŞKjAN — Karar verirse gizli oturum ya
pabilir diyor. Komisyon karar verecek. Soru
nuzu komisyondan sorunuz beyan eıtsln; ben 
cevap verecek durumda 'değilim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Aydın) — iSaym Başkan, bu 

• 32 nci madde ile 3!3 ncü maddedeki haller bir
birinden tamamen farklıdır. 33 ncü madde ko
misyonun kapalı oturum yapmaya karar ver
mesi haline münhasırdır. Bu halde sadece ko
misyon üy3İeri kapalı oturulma iştirak edebilir
ler, diğer milletvekillerinin iştirak hakları yok
tur. Pakat 32 nci maddedeki hükme göne bü
tün milletvekilleri istedikleri zaman kapalı 
olmayan, bütün komisyon toplantılarına katı
labilirler ve vesikaları görebilirler. 

BA:ŞKAN — Şimdiye kadar vukubulan tat
bikat ve halen mer'i bulunan İçtüzüğümüz mu
vacehesinde mesele böyle düzenlenmiştir. 

33 ncü madde üzerinde başka sıöz isteyen.. 
Yok. 

YAŞAR BÎR (Sakarya) — Sayın Başkan, 
'bir hususun açıklanmasını listiyaruim. 

•BAŞKAN — Sayın Yaşar Bir, 'buyuran. 
YAŞAR BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, 

maddedeki hüküm Bakana inhisar ediyor. Aca-
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ba bu hususu komisyonun .takdirine bırakmak 
mümkün değil mi? Bakan yoksa müsteşar. ba
kanın yerine komisyonda bulunamaz mı? Bir 
tek bakana münhasır kalmasını hen şahsan bi
raz sakıncalı buluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen cevap 
verir misiniz ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, tek
lifte «Ba'kan veya Bakanlığın temsilcisi» kay
dı vardı; Komisyonumuz bilhassa sarahaten 
münakaşa ederek maddeyi 'bu şekilde değiştir
di. Kapalı oturumu icaıbettirecek kadar mü
him bir toplantıda ancak Bakanın bulunması 
görüşüne iştirak etti. 

-BAŞKAN — Evet, başka 'söz isteyen... Yok. 
33 neü maddeyi teklif metninde yazılı şek

liyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Aynen kalbul edil
miştir. 

Komisyon tutanakları. 
Madde 34. — Komisyon 'kâtibi görüşmele

rin tutanak özetini düzenler ve komisyon baş
kanı ile ıbirliikte imzalar. Bu tutanak özetine 
oturumda hazır bulunan komisyon üyeleri, 
varsa yazılı itirazlarını ekleyebilirler. 

(Komisyon kâtibinin bulunmadığı hallerde, 
hazır bulunan en genç komisyon üyesi, geçici 
olarak kâtiplik görevini yerine getirir. 

Komisyon karar verirse, tam tutanak tutu
lur. 

• BAŞKAN — 34 neü madde üzerinde söz is
teyen sayın milleitve'killeri... 

Bayın Özdenıoğlu, buyurunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, daha önceki madde üzerinde de mâ
ruzâtta bulunurken arz etmiştim; komisyon gö
rüşmeleri bizde yayınlanmıyor, hattâ tutanağa 
da .gegiıilmiyor. Şimdi 34 neü maddenin son 
bendiyle bir istisna tanınıyor ve deniyor ki; 
«Komisyon görüşmeleri tam tutanak olarak 
tutulur.» 

Ne zaman? «Komisyon karar verirse». 
Şimdi değerli arkadaşlarım, takdir buyu-

ruhır ki, uygulamada buna hiç riayet edilmi
yor ve bu, 'bir anlamda komisyon görüşmele
rinin ciddiye alınmaması demektir. 

JT&kdir buyurun, bir açık hava mitinginde, 
bir kapalı yer toplantısında söylenenler .dahi 
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Hükümet komiseri tarafından banda alınıyor. 
Şimdi, kanunun temeli olan, son derece önemli 
olan komisyon çalışmalarını banda dâhi almı-
yo-rsunuz. Dünyanın hiçbir tarafında böyle 
bir şey yok. Demin de arz ettim, bâzı yabancı 
ülkelerde bu tutanaklar yayınlanıyor arkadaş
larım. 

Şimdi bunlar, takdir buyurursunuz ki, ta 
rihe kalacak olan'belgelerdir arkadaşlarım. 
Komisyonlarda öyle görüşmeler oluyor ki, G'e-
nel Kuralda yapılan görüşmelerden çok da
ha istifadeli, çok da'ha işin esasına taallûk eden 
görüşmelerdir bunlar; işin temelidir. Benlim de 
arz ettiğim gibi, teşriî çalışmanın esasıdır, 

, temelidir ve beynidir komisyon çalışmaları. 
Orada öyle .şeyler söylenebilir ki, hurada söy
lenmeyebilir. Burada tasarı üzerinde görüşecek 
sayın milletvekilleri, komisyondaki çalışmala
rı incelemek suretiyle burada fikirlerini orta
ya koyacaklardır. Öyle ise, bunların, gerek 
milletvekillerinin, istifadesine arz edilmesi ba
kımından, gerekse tarihe ibelge olarak intikâl 
etmesi bakımından, büyük değeri vardır ar
kadaşlarım. 

Lütfedin, belki masraftır, belki külfettir, 
aslında bu komisyon tutanaklarının yayınlan
ması çok faydalıdır; yapılması lâzım ama, im
kânlar içerisinde 'en mümkününü teklif edi
yorum ; lütfederseniz arkadaşlarım, komisyon 
görüşmelerinin hiç olmazsa hepsi tutanağa geç
sin. Tutanağa geçisin ki, orada fikir serdede-
cek olan, konuşacak olan mebusu bir sorum
luluk duygusuyle karşı karşıya getirsin. Ben 
oraya çıkıp haşka şey söyleyeceğim, ineceğim 
burada Ibaşka şey söyleyeceğim; hunu nasıl is
pat edeceksiniz? 

Fi'kir haysiyeti bakımından, parlamenter 
çalışmannı ciddiyeti balonundan bu görüşme
lerin, tıpkı Bütçe ve Plân Karma Komisyonu 
görüşmelerinin tutanağa geçirilm'eısi gilbi ihti
sas komisyonu çalışmalarının tutanağa 'geçiril
mesinde çok büyük yarar vardır arkadaşla
rım. 

Lütfediniz, önergeme iltifat buyurulursa bu 
mesele de halledilmiş olur. Saygılar sunarım. 

BAŞıKıAN — Bu madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın milletvekili'.. 

Buyuran Sayın Sönmez.. 
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MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) —, Saym Başkan, sayın milletvekilleri, 

©enden evvel konuşan sayın konuşmacı ar
kadaşımın buyurduğu husus, elbe'tteki en ideal 
husus olabilir. Yalnız, o zaman komisyonda ko-
ntuşuilan bütün konunun tüm olarak zabıtlara 
geçebilmesii için komisyona ayrıca bir kadro 
verilmesi icabeder. Yani bir stenograf ve teyp 
verilmesi icabeder ki, yanlışlığa mahal ve
rilmesin. Bu şartlarla şayet Yüce Heyetiniz ka
bul buyurduğu takdirde komisyon çalışma 
i'mlkânına sahlboıur. Alma böyle bir kadro ve
rilmediği takdirde bu zabıtların tutulması tat
bikatta büyük hata ve güçlük doğuracaktır; 
bu balkımdan da komisyon üyelerine müşki-
lât çıkacaktır ve bıkkınlık getirebilecektir. 
Ya maidde- olıduğu gibi 'kaibul edilmeli veya
hut bu ihtisas komisyonlarına ek kadro veril
mek sureti'yle yeni, bir stenograf veya bir teyp 
her ikisi bir arada verilmek suretiyle kabul edil
melidir. Bu ancak bu şekilde mıümkün olabi
lir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın, mil
letvekili... Yok. 

Buyurun saym Komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Saym Başkan, sa
yın Özdenoğıu'ııun teklif ettiği husus, bütün 
arzumuza rağmen, Meclisin bugünkü teknik 
imkânlarına göre İçtüzüğe mecburiyet halin
de getiirileeek durumda 'değildir. Komisyonu
muz tam tutanağın tutulmasının lüzumuna 
kaani olma'kla beraber bunu mecburiyet hali
ne getirmemiş sadece komisyonun takdirine 
bırakmıştır. Tatbikatta da çok mühim toplan
tılarda, meselâ Anayasa değişikliklerinde, Top
rak Reformu Öntedbirler Kanununda, Toprak 
Reformu Kanununun görüşülmesinde tam tuta
nak tutulmuştur. Bu, komisyonumuzun da ar
zusu .olmakla beraber, bunun içtüzükte bir 
âmir hüküm haline getirümesinin sakıncaları
na kaaniiyiz. Sadece komisyonun takdirine bı
rakılması kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan, Sayın özdenıoğlu'nun işaret 
ettiği bir nokta daha var, ona da 'arzı cevap
ta bulunayım. Komisyonda başka beyanda bu
lunup Mecliste başka beyanda bulunmaya mâ
ni olacak hükümler ileride «Komlisyon rapor

ları» maddesinde vardır. Komisyondaki beya
nı dışında Mecliste hiç kimse, komisyon ra
poruna saraıhatan hangi hususta muhalif ol
duğunu bildirmiediği takdirde, beyanda bu
lunamayacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen... Yok, 
Sayın Özidenoğlu tarafımdan verilmiş bulu
nan -değişiklik önergesini okutuyorum. 

Sayın Baş'kanlığa 
Tasarının 34 ncü madddsmin son bendinin 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririim. 
(«Komisyon görüşmelerinin tamamı tutana

ğa geçinilir.» 
Ankara 

iŞinasiiı Özdenoğlu 
BAŞKAN — Komisyon... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKjANI CEV

DET AKÇALI ('Adana) — Arz ettiğiim sebep
lerle. katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Değişiklik önergesi kaibul 
edilmemiştir. 

Başka değişiklik önergesi olmadığı
na göre, 34 ncü maddeyi, teklif metninde ya
zılı şekliyle, Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Görüş alma, görüş bildirme. 

Madde 35. — Bir komisyon kendisine hava
le -edilen tasarı veya teklifi, başlka bir komis
yonun ihtisası dahilinde görürse, gerekçeli ola
rak tasarı veya teklifin o komisyona havale edil
mesini isteyebilir. 

Bir komisyon, kendisine havale edilen ta
sarı veya teklif yahut herhangi bir mesele için, 
bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi 
gerekli görürse, tasarı veya teklifin o komis
yonda görüşüldükten sonra iadesini isteyebi
lir. 

Bir komisyon, başka bir komisyona havale 
edilmiş bir tasarı veya teklif yahut herhangii 
bir mesele için düşüncesini belirtmekte yarar 
görürse, o tasarı veya teklifin kendisine hava
le edilmesini isteyebilir. 

Böyle hallerde, ilgili her iki komisyon aynı 
görüşte iseler, Meclis Başkanı gereğini yerine 
getirir ve Genel Kurula bilgi verir. 

— 54 — 



M. Meclisi B : 17 11 , 12 . 1972 O : 4 

İki komisyon arasında uyuşmazlık çıkarsa, 
mesele Meclis Başkanı tarafından Genel Ku
rula sunudur ve görüşme yoluyle halledilir. 

BAŞKAN — 35 noi maddeyi okutmuş bu
lunuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. 

(Maddeyi teklif metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 35 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve za
manı :. 

Madde 36. — Komisyonlar, kendilerine ha
vale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen 
veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler; 
birbirleriyle (ilgili gördüklerini 'birleştirerek gö
rüşebilirler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasında, Millet Meclisi Başkanlığınca kendi
lerine ayrılan salonlardan toplanırlar. 

Ancak, komisyonlar, 90 ncı 'maddedeki özel 
durum dışında kanun teklif edemezler, kendi
lerine havale edilenler dışında kalan işlerle 
uğraşamazlar, Başkanlık Divanının kararı ol
maksızın Grene! Kurulun toplantı saatlerinde 
görüşme yapamazlar ve kanun tasarı ve teklif
lerini bölerek ayrı ayrı metinler halinde Genel 
Kurala sunamazlar. 

36 ncı maddeye ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — 36 ncı maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin müzakeresinin tehirini ve ürerinde 
verilmiş değişiklik önergesi varsa onların da 
komisyona verilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, bu maddenin daha 
mütekâmil şekilde müzakereydi temin için 
te'lıirini teklif ediyor. Tehir teklifini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka'bul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beklenire süresi : 
Madde 37. —• Komisyonlara havale edilen 

işlerin görüşülmesine, havale tarihinden iti
baren kırksekiz saat sonra başlanabilir. Ko
misyona havale edilen evrak, Komisyon Baş
kanlığınca re'sen veya komisyon üyelerindeın 
beşi tarafından yazıyle istenirse, bastırılarak 
komisyon üyelerine dağıtılır. Bu takdirde, söz 

konusu süre, dağıtım tarihinden itibaren baş
lar. 

Danışma Kurulunun tavsiyesi veya bir ka
nun veya teklifin tümünün veya (belli hüküm
lerimin komisyona geri alınması veya geıüve-
rilmesi hallerinde, yukarıdaki fıkrada yazılı 
süre kaydına uyulmayabilir. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin müzakeresinlin tehirini tale'bediyo-
rum, varsa değişiklik önergelerinin de Komisyo
numuza verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Şu ana kadar verilmiş bulu
nan bir değişiklik önergesi yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Müzakeresinin te
hirini talebediyoruz. 

BAŞKAN — Bu. maddenin müzakeresinin, 
diğer maddelerle irtibatı olması yönünden da
ha ileriye bırakılmasını teklif ediyorsunuz. 

,Bu tehir teklifini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kafbul edilmiştir. 

İnceleme süresi : 
Madde 38. — Tasarı veya teklifler komis

yona havale gününden nihayet 45 gün içinde 
komisyonca neticelendirilip Genel Kurula gön
derilmek lâzımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya tek
lifin doğrudan doğruya gündeme alınlmasını 
Hükümet veya teklif saihipleri istemek hak
kını haizdirler. 

Bir komisyon tarafından diğerine havale 
edilmiş olan bir 'mesele on gün içinde sonuçlan
dırılmak ve kabil olmazsa gerekçesi bildiril
mek gerekir. 

BAŞKAN — 38 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 

Madde üzerinde Sayın Nuri Eroğan, (buyu
runuz. 

NURİ EROÖAN (İstanbul) — Tasarı ya
hut teklif 45 gün içlinde komisyonca neticelen
dirilecek, şayet 45 gün içinde neticelendirilmez
se Hükümet veya teklif sahibi Genel Kurula 
getirilmesini isteyecek. Genel Kurul bunu - ev
velki İçtüzükte de olduğu gibi - bâzan kabul 
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ediyor, bazen etmiyor. Kabul etmediği takdir
de tekrar 'komisyona gidiyor, teklif sahibi bu 
iğin peşine düşmekten vazgeçiyor. Bazen ehem
miyetli mevzular da olabilir, onun için ben şöy
le bir teklif yapmaktayım; ikinci fıkradan 
sonra aşağıdaki hükmü • getiriyorum : 

-«Hükümet veya teklif sahibinin gündeme 
alınması istemi Genel Kurulca karara bağla
nır. Bu istem Genel Kurulca bir defa reddolu-
nabillir. Bu retten sonra komisyon yeni bir 45 
gün içinde netice!endiremezse o tasarı yahut 
teklif bu müddetin hitamında otpmatikman 
gündeme girer.» 

ıBu suretle hem komisyondaki işlerin uza
ması önlenir, hem de teşriî görevimizi daha 
litinayle yaparız ve işler de daha memleket ya
rarına olur. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Saym Yaşar Akal, buyuru
nuz. 

YAŞAR AKjAL (Samsun) — Komisyonlarda 
bekleyen tasarı ve genellikle teklifler için bu
güne kadar uygulanan formül şu idi: Teklifi 
veren milletvekili kanun teklifinin gündeme 
gelmesinde kendisi bakımından daha çok ya
rar görüyorsa, «45 gün içlinde komisyonda gö
rüşülmedi, Genel Kurulun gündemine alınsın;» 
diyordu ve 'kürsüde kendi meramını ve teklifi
nin malhiyetini anlatmak imkânını buluyor
du, ama aslında teklifin kanun haline gelme
sinden çok, teklifin bir karanlık kuyuya atıl
ması gibi bir sonuçla karşılaışılıyordu. Çünkü, 
ne zaman gündeme girecek, hangi kanun tek
lifi daha evvel öncelik alacak, hangisi ivedilik
le görüşülecek belli olmadığı için verilen ka
nun teklifi komisyonda beklemiyordu da, Ge
nel Kurul gündemine alınması teklifi bir şans 
eseri veya değerli milletvekillerinin kabulü
ne mazhar olursa Meclisin gündemine giriyor 
ve ı0 yasama döneminde dahi çıkarılma şan
sından mahrum oluyor, gündemde kalıyordu. 
Böylece teklif, bırakın Millet Meclisi günde
minde görüşülmeyi, komisyonda görüşülme 
şansından da mahrum oluyordu. Bıen bunun de
ğişmesini uygun görüyorum. 

«Bir komisyonun kendisine havale edilen 
işi mutlaka görüşerek bir karara bağlaması 
zorunludur.» diyorum ve imnun için de şayet 
ilk 45 günde görüşülmezse, milletvekili Genel 

Kurulda gündeme alınmasını değiil, son defa 
olarak o komisyonda görüşülmesini talebede-
bilraelidir. 45 gün geçmiş, görüşülememiş. Öy
leyse demelidir ki1, son müddet olarak ikinci 
45 gün içinde benim teklifim müspet veya men-
ili görüşülmelidir ve Millet Meclisinin ilgili ko
misyonunda o teklif en çok 90 gün içinde gö
rüşülüp müspet veya menfi bir karara bağ
lanmalıdır. 

\Bu suretle milletvekiılillerinin kanun tek
lif etme arzuları ve çalıişma hevesleri arta
caktır. Daha ciddî, daha olumlu bir sonuca 
ulaşacağız. Bunu temin edeceğini zannettiğim 
bir öneriyi de Sayın Başkanlığa takdim ediyo
rum. 

IBAŞKjAİN -— Sayın Yaşar Bir, (buyurunuz. 
YAŞlAR B|ÎR (Sakarya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Komisyonlara gelen kanun teklif veya ta

sarılarının 45 günde netiıcelendiriilmesi mev
zuu hakikaten münakaşaya değer bir husus
tur. 

,Şiimdi, biraz evvel münakaşasını yaptığımız 
komisyon faaliyetleriyle alâkalı 'müzakerede 
de temas ettiğimiz bâzı hususlar oldu. Komis
yonların iyi çalışamadığı, bunların iyi çalış
ması için müeyyideler getirilmesi hususunda 
da konuşmuştum, biraz önce. 

Şimdli, düşününüz, bir komisyonda partile
rin oranları doîayısıyle bazen değişiklikler olu
yor. Partilerden istifalar oluyor, yeni parti
ler kuruluyor; nitekim Toprak ve Tarım Re
formu kanun tasarısını inceleyen Komisyonda 
oklu ve faaliyetlerimizi blir hafta tatil ettik 
geçenlerde. Böyle hallerde komisyon çalışa
mayacak ve Başkanlıktan gelecek olan, ko
misyonlardaki oranlarla alâkalı yazıyı bir 
müddet bekleyecektir. Sık sık 'ekseriyet bu
lunmuyor ve saire gibi bâzı mazeretler olu
yor. Bir de kanunların büyüklüğü küçüklü-
ğiiyle de alâkalı. Meselâ şimdi bizim müza
kere etmekte bulunduğumuz Toprak ve Tarım 
Reformu kanun tasarısı büyük bir kanundur. 
Kıumliayonumuz bu tasarıyı bir aksaklık ol
mazsa tahmin ediyoruz iki ayda belki bitire
cektir. Buna benzer büyük bir kanun gelirse 
veya oranlarda değişiklik olursa yönünden 
de meseleyi mütalâa etmek ve bu maddeyi ye
niden tedvin etmek gerekir kanuatindeyİLm. • 

Saygılar rmnarım. 
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BAŞKAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu, buyu
runuz ef endim. 

ŞİNAJSl ÖZDENOĞLıU (Ankara) — Muhte
rem, milletvekilleri, maddenin, >bu şekliyle ko
misyon çalıış malarını ve 'milletvekilinin ka
nun teklif etme yetkMni kısıtladığını kabul 
etmemek mümkün değil. 

'Ne oluyor: Arkadaşlarım da ifade ettiler; 
45 gün içinde komisyonda görüşülecek. Görü-
şülemezse milletvekili buraya getirecek, Yüce 
Heyetiniz gündeme alınmasına karar verebi
lecek. Fevkalâde önemli konularda görüyo
ruz ki bu karar verilmiyor, teklif komisyona 
iade ediliyor. Bu, - hep biliyoruz, hepimizin 
kaderi - o teklifin kadük olması demektir. 
Orada yatıyor, dört Senelik dönem geçiyor, 
milletvekili ya seçiliyor ya seçilmiyor, böylece 
gerçekten memlekete slon derece faydalı ola
bilecek bir teklif kanunlaşmadan kalıyor. Öy
leyse, Sayın Eroğan ve Sayın Akal'm buradan 
beyan ettikleri gibi bir teminat hükmü lâzım, 
Bu teminat, Sayın Eroğan'm buyurduğu te
minat olabilir. Yani, «Artık komisyona gitme
den 'kesinlikle buraya gelıdiğd zaman Yüce Ku
rulunuz doğrudan doğruya gündeme alabil
melidir» buyurdular eğer yanlış anlamadıy
sam. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman Anayasa
nın ilkesine . karşı bir proses kabul eitmiş ola
caksınız. Komisyonda görüşülmek şartını ara
maksızın Genel Kurul onu gündeme alıyor; 
aslında bu da Anayasanın ilkesine aykırıdır. 
Ne yapıp yapıp komisyonda görüşülmesini te
min edecek hüküm getirmek, teminat getir
mek kanaatlime e daha doğru olur. Yani, ko
misyon çiğnenerek Genel Kurula getirilemez 
hükmü, esprisi zaten Anayasada mevcut. Öy
leyse, komisyonun belli sürede görüşüp ka
rara bağlamasını şart kılan hüküm koymak
tan başkası zannediyorum ki Anayasanın espri
sine aykırı düşüyor. Bu istikâmette maddeye 
yeni bir biçim vermesi teklifiyle sayın ko
misyonun bu maddeyi geri almasında isabet gö
rürüm. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, buyuru
nuz efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım; 
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Teklifin 38 nci maddesiyle getirilen hu
sus, bugünkü içtüzüğümüzün 36 ncı maddesin
de tanzim ledilmliş olan husustur. İçtüzüğümü
zün 36 ncı maddesi birinci fıkrasıyle, yeni tü
zük teklifi birinci fıkrasını aşağı yukarı ay
nı şekilde tesis ederek «Encümenlere muhâv-
vel bir lâyiha veya teklif, havalesi gününden 
•nliıhayet biribuçuk ay içinde Heyeti Umumiyeye 
gönde rikııe'k lâzımgelir.» diyor. Teklifin 38 nci 
maddesi1 «... 45 gün içinde komisyonca netice
lendirilip Genel Kurula gönderilmek lâzım
dır.» diyor. Yani aradaki fark .-«Nihayet» ke-
linıe.3İnden ibaret, en fazla mânası. Burada bu 
'an fazla anlamı çıkarılarak, komisyon çalış
malarına rahat rahat yetecek 45 günlük bir 
lûüre getirilmiştir; bu önemsenmeyebilir. 

Şi'mdi, içtüzüğümüzün 36 ncı madde ikinci 
fıkrası «Eğer encümen bu müddette müzake
reyi netieelendiremezse esbabı mücibesini He
yetli Umumiyeye bildirir.;» demektedir. 'Tekli
fin 38 nci maddesinde sonuncu fıkraya alman 
hüküm, eski metinde ikinci fıkrada ve hakikat
te yerli yerinde kullanılmıştır. Komisyon ken
disine havale edilen işi nihayet birbuçuk ay 
ilcinde neticelendirmekle görevlidir. Çok müc
bir sebeplerle bu tüzük emrini yerine getire
memek durumunda kalabilir. Bu takdirde, eğer 
komisyon gelir, hangi sebeplerle birbuçuk ay 
içinde bu görevi yerine getiremediğini «gerek
çesiyle Yüce Genel Kurula arz eder, izah eder 
ve kabul ettirirse mesele keanne kapanmış 
olur; bir 45 gün daha alır, bir 15 gün. daha alır, 
münikündür. Yani esas, birbuçuk ay içinde ko
misyonun o görevi yapmasıdır. Yapamayabû-
lir; bu takdirde gelir Genel Kurula gerekçe
siyle arz eder yine mesele kapanır. Bunu yap
maz, 45 gün geçtiği halde gerekçesiyle neden 
yapmadığını anlaıtmaz ya da anlatır; makul bir 
gerekçe söyleyemezse işte o vakit Genel Ku
rul üyelerinin herhangi birisine bir hak doğar; 
o komisyon üyelerinden biri de olabilir. Filân 
komisyonda görülen ve 45 gün içinde neticelen-
di'mlmediği halde neden görüşülmediği gerek
çesiyle Genel Kurula izah edilmemiş bulunan 
ya da makbul bir gerekçeyle izah edilmemiş 
bulunan bu hususun Genel Kurulda görüşülme-
S'iıni istiyorum diyebilir. 

Eski metindekii ikinci fıkra «Eğer encümen 
bu müddette müzakereyi neticelendiremieızse es-
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babı nıucibesini Heyeti Umumiyeye bildirir.» 
demektedir ki 'esas olan da budur. 'Sonuncu fık
rada ise «Aksi takdirde mezkûr lâyiha veya 
teklifin doğrudan doğruya ruznameye alınma
sını Hükümet veya sahipleri istemek hakkı
nı haizdirler.» denilmektedir. Demekki orada 
leffü neşri mürettep vardır, burada müşevveş 
hale1 sokulmuş; leffü neşri müşevveş var. 3'8 
nei madde diyor ki, «Tasarı veya teklifler ko
misyona havale, günümden nihayet 45 gün için
de komisyonca netiicelendi'rilip Genel Kurula 
gönderilmek lâzımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya tekli
fin doğrudan doğruya gündeme alınmasını Hü
kümet veya teklif sahipleri istemek hakkını ha
izdir.» Hayır; eğer gerekçesini komisyon bildir
mezse bu hak doğar ve doğrusu da odur. 

Bu hususun hemen bir madde değişlikliği/y-
le sağlanması mümkün olmayalbilir. Bundan 
•dolayı hazırladığım değişiklik önergesini, <«'3'8 
nei maddenin üçüncü fıkrasının ikinci fıkra 
olarak tanzimini saygıyle öneririmi» diyorum, 
bunun için de maddenin komisyon tarafından 
geri alınıp maruzatım •doğrultusunda bir set
le 'sokulmasını özellikle rica ediyorum. 

{Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Sönmez, bu
yurunuz efendim. 

Açık oylamada oyunu kullanmayan arka
daşımız var mı efendimi. Yok. Açık oylama iş
lemi sona ermiştir, kupayı kaldırınız. 

'•MEHMET ŞEMSETTİN SCİNMEıZ (Eskişe
hir) — iSaym Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu maddenin bir zamanla talhdidedilmesinıe 
şahsen taraftar değilim. Şu bakımdan taraf
tar değilim; Komisyon, icabediyor dışarıdan 
ilim adamlarını davet etmek zorunda kalıyor 
ibâzı hususlarda. Bu ilim adamlarının davet 
edilmesi, onlara mektup yazılması ve saire 
hayli bir zaman alıyor ve o ilim adamlarının 
gelmesi de bir mesele teşkil ediyor. Meselâ, 
ıSağlık Komisyonunda biz geçen sene ve ev
velki sene bir çok kanunları geçirirken de
ğerli illim adamlarının, Tıp Fakültesi dekan
larının, hattâ ilgili klinik şeflerinin fikirle
rini almayı uygun gördük. Ama bu, herhalde 
15 gün içinde bir hafta içinde hemen çabucak 
reali'ze edi'lemedi. Binaenaleyh, asıl kanunların 
özeti, özü komisyonlarda yoğuruluyor ve ha

mur haline getiriliyor. Binaenaley, Komisyo
nu biz 45 günlük bir müddetle tahdit ettiği
miz takdirde, değerli komisyon üyeleri hak-
kıyle bu kanunlar üzerinle eğilmek ihtiyacı
nı hissetmelerine rağmen muvaffak olamaya
caklardır. Binaenaley, bu maddeyi ben mah
zurlu görüyorum. Hattâ geçen hafta Sağlık 
Komisyonunda yine konuşmuş olduğumuz bir 
'kanun, değerli bir senatör arkadaşımızın ka
nunu konusunda Hükümet temsilcisi mühlet 
istedi. Mühlet isteyince biz 15 gün mühlet ver
dik, o daha fazla (olmasını istirham etti. Niha
yet sayın komisyon üyeleri bir aylık mühlet 
vcndiler. Halen Hükümetin cevaibını bekliyo
ruz. E.. Şimdi 45 gün içinde bunu çıkarmak za
rureti' olursa, bu kanun baştan savma bir 
etütle Yüce Heyetlinize gelmiş olmaz mı? 

(Binaenaleyh, hu maddeyi, sayın komisyo
nun yeniden tedvin etmesini arz eder, salgılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, buyuru
nuz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri. 

Zannediyorum ki, İçtüzük değişikliği gö
rüşmelerinde en hassas madde değişikliği üze
rinde görüşülme yapılmaktadır. Çünkü, bu İç
tüzük görüşülmesinin temel aracı, Parlâmen
toyu ağır çalışır vaziyetten kurtarıp milletin 
meselelerine daha hızlı çözüm yolları bulur ha
le getirecek bir içtüzüğe kavuşturmak gayesini 
gütmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Parlâmentonun en 
önemli fonksiyonlarından biri, muhakkak ki, 
kanun yapma meselesidir ve şurada ben size 
birkaç örnekle bu meselenin temelde nerelere 
kadar gittiğini ve bu değişiklik maddesinin ne 
kadar önemli bir madde olduğunu kendi görü
şüm çerçevesinde izah etmeye çalışacağım. 

Hepimiz komisyon çalışmalarını çok yakın
dan izleriz, biliriz. Komisyon çalışmalarında, 
şayet komisyon üyelerince bir teklif ya da ta
sarı, arzu edildiği takdirde bir saatin içerisinde, 
gündemde en son yeri almış olsa da bir saatin 
içerisinde, birkaç dakikanın içerisinde görüşül
me olanağına sahiptir. Yani, herhangi bir 
önerge ile komisyonda bir kanun teklifi, ya da 
tasarısı öncelikle görüşülmesi arzulanırsa, bu 
teklif ve tasarı derhal görüşülür. Ama, §u Mec-
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lis hayatımda görmüşümdür ki, komisyonlarda 
çok sayıda verilmiş teklifler, belki de tasarı
lar yıllarca, aylarca bekletilmek kaderiyle kar
şı karşıya gelmişlerdir. 

Şimdi, komisyonlarda zaten herhangi bir 
kanun teklifinin veya tasarısının derhal, arzu 
edildiği takdirde görüşülme olanağı vardır. 
Ama, tecrübeler öyle göstermiştir ki ve öyle 
örnekler vardır ki, eğer bir teklif herhangi 
bir milletvekillinden gelmişse, herhangi bir 
partiye sahibolmayan bir milletvekilinden gel
mişse... Bu benim için değil. Bugün, dün bir
kaç kişi! bağımsızdık, şimdi çok sayıda bağım
sız varız. Belki çok daha sonra çok az bağım
sız oluruz. Mesele prensipleri savunmaktır. 
Mesele, falan adamdan gelmiş, falan adamdan 
gelmemiş meselesi değildir. 

Herhangi bir partiye mensup bir milletve
kilinden gelmediği takdirde, çünkü o millet
vekilinin komisyonda savunacak üyesi yoktur, 
partilerin komisyonda üyeleri vardır. Bu, bir 
milyon sene de dahi, bugünkü çalışma siste
miyle görüşülme olanağına sahip değildir. 

Hepinizin malûmudur; şahsım tarafından 
verilmiş, Türk Milletinin sayısız problemlerini 
içerisine alan kanun teklifleri üç yıldır maale
sef komisyonlarda, üzerinde bir tek kelime gö
rüşülme yapılmadan bekletilmektedir. Ama, 
öyle teklifler verilmiştir ki, verildikten bir kaç 
saat sonra komisyonda*hakkında herhangi bir 
karara varılmış ve derhal öncelikle görüşülme
si için Genel Kurula teklif edilmiştir. 

Şimdi, ben burada bir prensibi savunuyo
rum. Ben, burada Parlâmentonun ağır çalışır 
vaziyetten kurtarılması için en önemli madde
lerden birinin üzerinde konuşulma yapıldığına 
inandığım için konuşma yapıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, parlamenter insan, is
ter partiye bağlı olsun, ister bağlı olmasın; 
herhangi bir partinin içerisinde çok fazla ça
lışma isteyen bir insan vardır, bu şahıs tarafın
dan bir teklif verilmiş olabilir. Aynı teklif ba
karsınız bir bağımsız adam tarafından da ve
rilmiş olabilir. O teklif Türk Milletinin temel 
sorunlarını kapsasa dahi, görüşülmez, ama aynı 
teklif yıllar sonra herhangi bir parti grubu, 
herhangi bir partilerarası komisyonların anlaş
ması neticesinde verilir bir saatte görüşülür. 
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Muhterem arkadaşlar, şimdi, herhangi bir 
şahsın, herhangi bir Parlâmento üyesinin tek 
başına veya birkaç kişi birleşerek Türkiye'nin 
temel sorunları üzerinde, gruplardan daha önce 
veya başka türlü çalışmaların neticesinden daha 
önce meseleleri düşünmüş, araştırmış, dile ge
tirmiş olması mı suç, yoksa aynı meseleyi üç yıl 
sonra herhangi bir şekilde, herhangi bir prose
dür içinde 'gelmiş olmasının görüşülmeye öncelik 
tanınması mı suç? 

Arkadaşlar, şimdi ben demek istiyorum ki, 
çok önemli bir meseleyi siz getiriyorsunuz. Üç 
arkadaş birleşmişsiniz bir teklif vermişsiniz. Bu 
aynı mesele üç yıl komisyonda görüşülmüyor. 
Ama bir bakıyorsunuz üç yıl sonra ayna mesele
yi, «Reform» adı altında hükümetler veya muh
tıraların içerisinde hükümetlere teklifler şeklin
de geliyor. 

Şimdi, biz diyoruz ki, 3 - 4 parlamenter, tek 
parlamenter, 15 - 20 parlamenter bir meseleyi, 
onlardan daha önce çalışarak getirmişse, ko
misyonlarda bunların görüşülme »olanağı sağlan
sa ve bu meseleler ileride çalkantılara sebep ola
cak mecburî getirişlere sebep «İmadan görüşül
me olanağını bulsa, o zaman herhalde bu Par
lâmento hem daha hızlı çalışır vaziyette olur, 
hem de meseleler çalkantılara sebep olmadan 
ve mecburî getirilmiş havasından kurtularak 
görüşülme olanağına kavuşur. 

Şimdi, ben bunun için derim ki, çalışan in
sana Parlâmentodan zaten amaç, bu İçtüzük -ge-
nekli maddelerde konuşacağım, şimdi maddenin' 
yeri değil, konuşmuyorum- defalarca söyledi
ğim gibi, Parlâmentoyu ağır çalışır vaziyetten 
kurtarmak ve parlamenterlere daha fazla çalış
ma olanağı ve meseleleri daha çabuklaştıracak 
meydana getirme semeresini alma olanağı ver
mek için hazırlanır... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, bu temenniler 
doğru da, bu maddeyi o halde nasıl yapmak lâ
zım? Oraya gelelim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bu mad
de zamııediyorum ki, bu Parlâmentoda o kadar 
hassas noktaları anlatabildiğim kadar anlattım-
sa, içerisine almaktadır ki, biraz evvel izah et
tim, tekrar etmiyorum. Onun için çok önemli 
bulduğumdan tekrar söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde öyle hale 
getirilmelidir ki, meselâ herhangi bir ımesıelede 
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zaman tahdidi konmuştur: Şu kadar za
manda görüşülmediği zaman bu kanun kanunla
şır, denir. Semato'dan Meclis'ten dönen herhan
gi bir meşede, Meclis'te şu kadar zaman içerisin
de görüşülmediği takdirde kanunlaşır, denebi
lir. Senatoda §u kadar zaman beklediği ve üze
rinde 'görüşülme yapılmadığı (takdirde,, bu ka
nun kanunlaşır, denir. Anayasa değişikliği me
selesinde şu kadar zaman içerisinde aykırılığa 
müracaat edilmezse, bu hak kaybolur, «denir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Komisyon kabul 
veya reddeder. Anma bir meselenin millet önüm
de, parlamenterlerin ister grup, ister şahıs ve 
isterse şahıslar topluluğunun hazırladıkları ka
nun teklifleri, hükümetlerin hazırladıkları tasa
rılar bugün ihtilâtlara sebep oluyor. Hükümetler 
burada geldiler şikâyette bulundular,, çok eski 
hükümetler de bundan şikâyet ettiler: «Komis
yonlara reformları verdik. Biz görevimizi yap
tık, tasarlılarımızı hazırladık, komisyonlara ver
dik. Komisyonlar bunları görüşmüyorlarsa, bi
zim suçumuz nedir? Bunlar görüşülmüyorsa, bi
zim suçumuz yok. Biz görevimizi yaptık ve ko
misyonlara verdik. Komisyonlarda aylardır yıl
lardır bekletiliyor.» Ben Parlâmentonun bundan 
kurtarılmasını istiyorum. 

Demek ki, dediğim gibi Komisyon red veya 
kabul eder, bu ayrı bir konudur. Zaten komis
yonun iki yetkisi vardır: Red veya kabul eder, 
yahut başka bir komisyona havale eder. 

45, gün 'çok uzun bir gündür. Parlâmento
nun hızlı çalışması gerektir. Parlâmentonun her 
verilen neticede bir sonuca kavuşması gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle komisyo
nu çalıştırmak için de, verilen meselelerim neti-
celenımesi mecburiyeti konulduğu takdirde ko
misyonda devamlılık da sağlanır. 

Şimdi ben derim M; sayın komisyon üyeleri 
lütfederler bu madde üzerinde hassasiyetle du-
ırurlarsa, biraz evveıl söylediğim gibi; bir mese
le on sene sonra getirilecek iken, bir şahıs, şa
hıslar veya partiler grubu tarafından on sene 
evvel getirilmiş; ama o adam, o grup veya o şa
hıslar topluluğu tarafından getirildiği iğim gö
rüşülmemiştir. Ama on yıl sonra o mesele, ımec-
buren görüşülür hale bu Parlâmentoda düşürül
müştür. Teklifi adam verir, çalışmıştır. Parlâ
mento bunu falan veya filân getirmiş diye 
bir yarış yoktur. Red veya kabul «edebilir, o 

da ayrı bir konudur. Ama bir netice mese
lesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 45 'gün millet ha
yatında az gün değildir. Biz bunu 45 gün içe
risinde -bir değerli arkadaşımın değişiklik öner
gesi verdiği gibi- onun biraz daha az alarak beni, 
biraz uzun almış- sayın komisyonca ımuhalkkak 
bir karara bağlanıp, gündeme indirilmesi mec
buriyeti konulmalıdır. Kanun teklifi veya tasa
rılarının Meclis komisyonlarında 45 gün içeri
sinde görüşülmesi mecburiyeti konulmalıdır-. 
Görüşülmeyen teklif, otomatikmam Genel Ku
rula inmelidir. Ama, Genel Kurula da indiği tak
dirde, -hepimizin malûmudur ve biraz evvel de 
değerli arkadaşlarıamın izah ettikleri gibi- o ka
nun teklifi kadük olmaya her an mahkûmdur.. 
Çünkü, komisyonların benimsediği hiçbir tek
lif bu Meclislerden herhalde mucize kabilinden 
kanunlaşmıştır. 

Şimdi bu meseleye doğru ve yararlı bir açı
dan anlatabildiğim kadar zamanınızı almadan, 

çoik yönlü sakıncalarını ortaya koyarak, çok 
yönlü yararlar istihsal edebilecek bir madde ha
line, bu değişiklik maddesi getirilirse... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen bağlayı
nız. Size çok müsamaha 'gösterdiğimi biliyorsu
nuz. 5 dakika ile kayıtlısınız, 12 dakikadan be
ri konuşuyorsunuz. İkaz ettim, lütfen tamamı] a-
yınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kanın uyarısına uyarak sözlerimi bitirirken tek
rar ederim ki; sayın Komisyonun teklif edilen 
bu maddeyi geri alması ve 45 gün içerisinde 
mutlak surette komisyona havale edilmiş teklif 
veya tasarıların bir neticeye bağlandırılması 
şartını kabullenmesi ve koyması gerektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Konuşmalar gruplar adına 10'ar 
dakika, şahıslar adına 5'er dakika ile kayıtlıdır. 
Mümkün okluğu kadar müsamaha gösteriyo
rum. Ama bu vakti taşımca, bende de bir sît.Cr 
var, o noktaya geldi mi zorluyorum. 

Sayın Eroğan, buyurunuz. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler : 
45 günlük müddet sonunda, sahibi tara

fından yapılan teklif üzerine Umumî Heyete 
iner. Umumî Heyet bunu kabul veya reddeder. 
Reddettiği takdirde, ilâve ettiğimiz fıkra şu-
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dur : «4'5 gün yeniden komisyonda kalsın. Bu 
defa da neticelenmezse, otomatikman Umumî 
Heyete gelsin ve gündeme girsin,» deriz. 

Sayın Şinasi Ozdemoğlu, bunun Anayasa
ya aykırı olduğunu beyan ettiler. Eğer Anaya
saya aykırı ise, zaten birinci gelişte de komis
yonlardan geçmemekle aykırı olur. Halbuki, 
komisyonlar Meclise, Umumî Heyete niyalbeten 
vazife gördüklerine göre, asıl olan burasıdır. 
Anayasanın 151 nei maddesi de bu hükmü, bi
zim arzumuzu teyideder mahiyettedir: «Bir 
davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak 
(bir kanunun hükümlerini Anayasaya aykırı 
.gJörürıse veya taraflardan birinin ileri sürdü
ğü aykıırıllık iddiasının ciddî olduğu kanısına 
varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda ve
receği karara kadar davayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılıik iddiasını 
ciddî görmezse, bu iddia temyiz merciine esas 
hükümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişin
den başlamak üzere üç ay içinde kararını ve
rir. 

Bu süre içinde karar verilmezse, malhke-
ne... «ki Umumî Heyet oluyor o zaman...... 
Anayasaya aykırılık iddiasını, kendi kanısına 
göre çözümleyerek davayı yürütür.» 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Akça

lı, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 
Muhterem milletvekilleri: 

Bu madde, yürürlükte olan İçtüzüğümüzün 
3ı6 ncı maddesinden alınmıştır. 36 ncı madde
nin ikinci fıkrası, yeni komisyon metnine alın
mamıştır. Bunun selbelbi, kanun!ların komisyon
larda uzun müddet beklemesini önlemek için
dir. Yeni komisyon maddesine almadığımız 
'hüküm şudur : 

«iEğer encümen bu müddette müzakereyi 
neticeiendiremezise esibabı mucilbesini Heyeti 
Umumiyeye bildirir.» 

Yani, sadece komisyona biz burada, Genel 
Kurula bir gerekçe bildirme mecburiyeti ko
yuyoruz. Fakat bu gerekçenin mâkûl olup ol
madığı veya muteber olup olmadığını, Genel 
Kurulun takdirine tabi tutmuyoruz. Biz bu
nun komisyonlarda kanunların uzun müddet 

kalması neticesinin intacedeeeği kanaatiyle ye
ni komisyon metnine almadık. 

Diğer taraftan; yine aynı gerekçe ile, yani 
kanunların komisyonlarda uzun müddet kal
maması gerekçesiyle, teklifte bulunan başka 
bir komisyona havalesi varsa, «sıra ile 'bu ko
misyonlara havai esini ister,» şeklinde ibaresi
ni de kaldırdık. Yani 45 gün zarfında komis
yon elindeki işi bitiremediği takdirde,, millet
vekili teklif sahibi ancak bunun başka komis
yona havalesini isteyebilecek gibi, o komisyon
da yine bir müddet kalacaktı ve Genel Kurula 
inemeyecekti. 

Biz, milletvekillerinin kendi tekliflerini da
ha kolayca takibedebilmelerini temin için, bu 
iki değişikliği yaptık. Ancak, bu değişikliği 
yapmış olmakla beraber, Sayın Eroğan'ın 
teklifine katılmamız mümkün değildir. Bu ka
nunların Yüce. Mecliste kalbulünü çabuklaştıra
cak yerde, bilâkis geciktirir, 

Muhterem arkadaşlarımız bilirler ki ; hu
zurunuzda görüşülmekte olan İçtüzük, Ana
yasa Komisyonunda 6 ayı mütecaıviz bir za
mandır görüşülmüştür. Bu 6 aya rağmen, ar
kadaşlarımız burada birçok eksiklikleri bulun
duğunu iddia etmiş ve Komisyonumuz da bu
na katıldığı için, tekrar görüşmek üzere Komis
yona geri alınmıştır 

Yine halen geçici komisyonlarımızda görü
şülen birçok kanun maddeleri vardır. Bunlar 
4:5 gün değil, 5 - 6 aydır göırüşülmektedir. Bun
ların komisyonda kalması, hiç bir zaman ko
misyonun çalışmaması nedeniyle değil; komis
yonların bilâkis çok titiz çalıştığı nedenine 
müstenittir. O sebeple biz, Sayın Eroğan'ın 
teklifini kalbul eder de, 45 gün sonra kanun 
teklif ve tasarılarının Genel Kurula otomatik
man inmesini kabul edersek, komisyon çalışma
ları inkıtaa uğrayacak, gelip gitmesi suretiyle 
zaman kaybedebilecek, bilâkis önce çıkacak 
yerde, kanun tasarı ve teklifleri geç çıkacak
tır. ( 

Diğer taraftan, Sayın Kargılı'nın ortaya 
attığı teklifin kaibulü mümkün değildir. Sayın 
Kargılı, yapılan kanun teklifinin muayyen 
(bir müddet zarfında komisyonlarda görüşül
mediği, kaibul edilmediği takdirde otomatik
man kanunlaşması fikrini ortaya atmıştır. 
Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir usul yok
tur. 



M. Meclisi B : 17 11 . 12 . 1972 O : 4 

OELÂL KARGILI (İçel) — Konuşm-alları-
nız zapta geçiyor, ben Genel Kurula insin de-
'diınij 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Benim 
anladığıma göre kanunlaşma fikrine de bir al-
ıtematif olarak ileri sürmüş bulunmaktasınız. 

OELÂL KARGILI (İçel) — Ben kanunlaş
sın demedim, Genel Kurula otomatikman insin 
dedim. 

BAŞKAN —. Peki efendim, düzeltiyoruz. 
Sayın Kargılı, «Genel Kurula otomatikman 
insin» dedi... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 
CEVDET AKÇALI (Devamla) — «Hem insin 
dedi, veya otomatikman kanunlaşsın» dedi. 
Senatoda olduğu gibi. Her iki alternatifi de.. 

BAŞKAN —• Efendim, tashih ediyor, deme
dim diyor, bunlar .zapta geçti öyle olduğunu 
kabul edeceksiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 
CEVDET AKÇALI (Devamla) — Sayım Ero-
ğan'm teklifine verdiğim cevapla o da cevap
landırılmıştır. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Ben öyle de
medim, konuşmalarınız zapta geçiyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, oradan vâki 
Ibeyanınız, esasen bunu demiş olsanız dahi de
mediğinize son anda karine teşkil .ediyor. Ta
mamdır, buyurun Sayın Akçalı. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Diğer 
taraftan Sayın Kargılı, milletvekillerinin ver
diği tekliflerinin kanunlaşmadığını, bunun 
mutlaka kanunlaşaibilmesi için bir usulün bu 
İçjtüzüğe konulmasını söylemiştir. 

Milletvekillerinin münferiden verdikleri 
tekliflerinin kanunlaştığı bu Meclisite çok gö-
rülmüşttür. Bir teklif kanunlaşamıyorsa bu, usu

lün kötülüğünden veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin milletvekilleri tarafından verilen 
her teklifin peşin hükümle reddedilmesinden 
değil, verilen teklifin Yüce Meclisin temayülleri
ne uygun olmamasından ileri gelmektedir. 
Kendi teklifleri komisyonlarda kalbul edilmi
yor veya Genel Kurul tarafından kabul edile
rek Meclislerde kanun haline gelemiyorsa bu
nun günahını İçtüzüğe veya mevcut tatbikata 
değil, verilen teklifin Genel Kurulun ölçüleri
ne göre mâkûl olmaması sebebine bağlanması 
daha doğru olur kanaatindeyiz. 

Yukarda arz ettiğim gibi bu getirdiğimiz 
yeni madde ile kanunların uzun müddet komis
yonlarda beklememesi için yeteri kadar ted-
İbir getirilmiştir. Bundan daıha fazlası komis
yonların yetkisini kısıtladığı gibi, bilâkis ka
nunların komisyonlarla Genel Kurul arasında 
gidip gelmesi sebelbiyle sürüncemede kalması 
neticesini doğurur. Bu sdbeple verilen önerge
lere katılmıyoruz. Maddenin Komisyon metnin
de olduğu gibi kabulünü diliyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 

7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısının yapı
lan açık oylamasına 232 milletvekili kaıtılmiş-
tur. 2ı2!5 kalbul, 4 ret, 3 çekimser, 1 boş oy çık
mıştır. Bu şekliyle sıra sayısı 795'de kayıtlı bu 
kanun tasarısı Meclisimizce kalbul edilmiş hu-
lunmaktadır. 

Saat 19,30 a gelmiş olduğu cihetle çalışma 
süremiz sona ermiştir, bu sebeple yarın 12 Ara
lık 1972 Salı günü saat : 10,00'da toplanmıak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19,30) 
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7 . 2 . 1967 tarih 've $28 (sayılı IKaaıuımn İ2 mci maddesinin değlşıtürilm'e&i ve yürürlük 
uzatılmasına 'dair kamımı tabansın?, vermen »oyların 'sonucu. 

suresinin 

(Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattih Kılıç 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAIÖSAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcı oğlu 
Ali îhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nu ri Yıl d ı r ı m 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
İfadan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler : 225 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 207 

Açık üyelilder : 11 

[Kabul edenler] 
Kemal Ziya öztürk } ÇANKIRI 
İsmet Sezgin r Arif Tosyalıoğlu 
Fikret Turhangil \ ÇORUM 

BALIKESİR ji Yakup Çağlayan 
İbrahim Aytaç | Kemal Demirer 
öilıat Bilgelhan | Abdurrahman Güler 
M. Şükrü Çavdaroğlu 1 Arslan Topçuıbası 
Kemal Erdem | Ali Naki Ulusoy 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergüî 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BtTLÎS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
İTalil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğhı 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kuntay 
Ertııgrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkeî. 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
ZeMye Gülsen 
Mesut Hulkl önür 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emjin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenlioğln 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
I.Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

' Ekrem Saatçi 
HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

! Halil Akgöl 
Ta] ât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

ÎÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
ismail Hakkı Telkin el 

— 63 — 



M. Meclisi B : 17 11 . 12 . 1972 O : 4 

Naime îkfbal. Tdkgöz 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhanettfın Asutay 
M. Hulusi Çakır 
>lünir Daldal 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Safari Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

ARTVİN 
A. Naci Budak 

Mehmet Atagün 
Hasanı Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun • 
1. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahlinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğhı 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
-Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp J 

ORDU 
Ferda GKiley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı ı 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

ıSINOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 

[Reddedenler] 
İSTANBUL I KONYA 

M. Kâzım özeke 1 Balhri Dağdaş 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
MelhJme't Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı AkdoğaL 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akım 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 

[ÇeMıvserler] 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
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[Oya katılmayanlar'] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
AH Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit Oral 
Eimir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topa'loğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan fürkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım! Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçeıimez 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Saibit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Mehmet Niyazi G-ürer 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem \ 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çahkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok <Bşk. V.) 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZI3 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs / 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

f Abdullah İzmen 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

| ismail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Darca* 
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
llhami -Sancar 
Akgün Silivrili 

A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Baikşık 
Ali Naild Erdeım 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orfıon 
Kemal önder 
Ali Naıki Üner 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kubilay Imer 
thsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Knçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

— &b 
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MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

-MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoglu 
(B.) 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinei 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orham öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır .1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Hatay 1 
Kocaeli i 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

Yekûn 11 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
A. İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Alı Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Altsoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmeıt Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

2. — Pamuk üreticillerdnıin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için aJlmması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye-seçimli. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekillileri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair Önergesi. (8/9) 

6. — Binop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mec.lis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili 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) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem. Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

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

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



mak üzere Anayasanın 88 ııci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner-
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — 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 tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17.- — 'Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nıflamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu MilUetvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazar!an
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

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

22. — Nevşehir Milletvekilli ıSalâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Millet ve kili Hilımi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçe/l Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tanihî eser kaçakçılığını önJe-
mek, turizm kredilerinin doğıfljmasmde.ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi u y a r ı 
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 
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88 rıci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanı ıt 88 
nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ıım, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 noi maddesi uva-
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Toprak reformunun biran evvel gerçeıdeşme-sini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 ncı maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına di; ir 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesilnm nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 noi maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayı.ta
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orıta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana, gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anl-
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı tara An
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce MerUez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barba*ros Turgut Boztepe'ndn, Hül?ü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haıber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ye 
haberin önceden verilmesinde kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul .Tuğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner-esi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dıâr 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 ncı maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına diıir 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'j tk 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tts-
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl m .-sı
na dair önergesi (10/46) 



42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amaeıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş-
letiiim esinde ve değerlendiril meşini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi u\a-
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgc-ıen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amaeıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt« lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılının, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla "-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbiılerin ne.er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması ı çıl-
masına dailr önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için almaç ak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu te^-pit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meeiis Araştırması açılmasına dair OÎ er-
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi v.e değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek üz* re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

5.1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe 
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi! D va
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amaeıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilm>esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'ım, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumlunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk.»ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — (Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle .Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — 'Samsun Mffileıtvefeiıli Kararan Evliyc-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç 
.borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sıivas Milletvekili! Vahit Bo^atlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — 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 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahilm Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekilli Eşref Derinçay' 
in, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahilm Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
08/33) 

73. — Konya Milletvekilli Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — İçel Milletvekilli Turhan Özgüner'iln, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türîriye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşmıe 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekilli Şitnasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan öael 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerim tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi ~ uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'mn, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Karglı 'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'mn, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
eıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama-
oıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili SlüHey-
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemali Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin Yıknaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural iile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — îçel Milletvekili Celâl Kargıiı'ıım, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi, uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargıitı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

İTO. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beklen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

101. — içel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme- açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkan vekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Aralan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargıilı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için. gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi. (8/48) 

110. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
halkımızın iyi bcsılenmıesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirler] tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Mi/lletvekilii Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal-
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masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasamın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

B - ÎKINOİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'üıı, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

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

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

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul-
maşnım düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna d-air Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili " Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altmda bulunan 
zir-aate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

1.3. — İçel Milletvekili Çetin Yıknaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 



15. — İçel Milletvekili Turhan özıgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Babanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite Öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika-
ömm kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

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

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90). 

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

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

23. — 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) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95; 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma-

î ö -
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105J 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Üztürk' 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge-
celcondu ıslah-ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. —İçe l Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa» 
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Orta'k Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali. Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 
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38. — Antalya Milletvekili Hasan Adi 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 (6/111) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, U§ak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Mdllî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

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

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

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

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

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

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

48. — ıSivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 

dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz-
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — 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) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul-
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süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'in, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya. Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanmdan sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdeııoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
-Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu ('6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş eMmi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — iSinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlenmdeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanmdan sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakarımdan sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanmdan sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
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projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

8.1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç.'m, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal -
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitdm Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılmdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüneran. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/17?) 

89. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasındaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydant, gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında .Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Soeyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitini Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvedilış 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 
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102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali öül-

can'ın, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlıı' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne daiı Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman DemirePin kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şalısın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illli bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili HiLmi îşgüzar'ın, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı-



na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mdlllî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi mıenıuruna, dair, Samsun 
Milletvekili İlyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapılldı-
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözılü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili îlhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının ikaldırılıması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 
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134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'ın, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/2301 

138. — Sinop MilletvelüJi Hihni İşgüzarın, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236). 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki ikanunu tasarısı hakkın
da C. ISenaıtosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/596; 
C. iSenatosu: 1/74) (M. Meclisi IS. Sayısı : 529, 
529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; C. İSenatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 . 4 .1972, 
19 . 9 , 1972 ve 1.12.1972) 
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X 2. -— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî 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 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nei maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 itici maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/61.1, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

5. — 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 veı Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı i 672) (Dağıtma ta
lihi : 15 . 5 . 1972) 

6. —• Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Millet veıkili 

Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve-Plan komisyonlarından se
çilen l l ' e r üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde "eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 8. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) (ıS. iSayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ıek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

9. —• Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, İçtüzük 
teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) 
(S. Sayısı : 763) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1972) 

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 tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
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Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesizin, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1,. 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S, Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

7. — C. Senatosu Kars Üyesi S i m Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki
lâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değiş&kilfflk yapılması hakkında kanun 
teklifin© dair C. (Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. (Senatosunca yapılan (değişiklikler hakkın

da M. Meclisi Plan komisyonu raporu İ(M. Mec
lisi: 2/65; C. İSenatosu : 2/273) >,(M. Meclisi 
IS. (Sayısı : 2, 2'ye 1 nci lek ve 2'ye 2 nci (ek; C. 
İSenatosu (S. iSayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

S. —• izmir Milletvekili Burharaettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı îş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 ncü imaddesine bir fıkra eklenme
sinle İlişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklitfî. hakkında 
Cumhuriyet İSenatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair (Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
ıSenatosu : 2/23) (Millet Meclisi ıS. iSayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428/e 
3 ncü ek) ı(C. İSenatosu (S. (Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı (Merkez ve Tıaşra Teş
kilâtında ıçalışıan ımjeımurliariin ımaaş dntibakı 
hakkındaki '627 sayılı Ikanuna ıgeıçici ıbir imadde 
eklenmesi hakkımda kamun teklifi, ive içişleri 
ve Plıan (komisyonları iraporları (2/2)69) (S. iSa
yısı : 721 ive 721'e 1 mei ek) (Dağıtıma tarihle
ri : 10 . 7 .1972 ve 1 . (2 . 1972 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
{IS. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (IS. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve H a n komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
sk) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 , 1972) 



— 18 — 

Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. Tu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — 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) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29: '5.1972) 

X 7. — 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 
içişleri, 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) 

X 8. — 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 ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472,. 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilin esine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekeli, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142 j 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
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birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı-' 
kıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru (1/708) (S. Sayısı : 750 ve 750'ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21.10.1972 ve 30.11.1972) 

14. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu ikanuna bazı maddeler 'eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı ımaddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik.yapılmasına, Tekel Genel Mü-
dünlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu ikanuna bağlı cetveller
de değişiklik: yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı /: 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

15. — 14 . 7 .1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
iSayısı : 343, 343'e 1 nei ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 .12 .1972) 

16. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğilu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabii Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları «(2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nei ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri!: 21 .6 .1971 , 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

17. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 inci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 7116 sayılı İmar ve îskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkımdaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dıair kanun tasarısı ve İmar 
ve tslkân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı 684 ve 684'e 1 nci eJk) f(Dağıtana ta
rihleri : 25 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

19. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/506) (S Sayısı : 1670 ve CTO'e 11 tnci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 15 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 20. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan korniş- < 
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 inci ek ve !677'ye '2 inci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . 5 . 1972, 3 . 7 . (1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 21. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. İSayısı : 678, 678'e 1 nci ek ve 
678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 .1972, 
3 . 7 . 1972 «ve 1 . 12 . 1972) 

22. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan (Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları ıraporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta* 
rihleri: ;27 . 16 . 1972 ive 1 . 12 . 1972) 

23. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları (raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : '736 ve 786'ya 1 nci! ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . ^ . 1972 ve 1 .12 . 1972 

24. — Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde leıdilen [hâsılatlın İT. IC. Mer
kez Bankasında laçılaeak ıbir deprem fonıu he
sabında toplanımiasına diaJir 19 . 13 . 1972 tarihli] 
ve 1571 sayılı Kanuna (geçici tiıkiınci madde ek-
leınmesine dair kamun tasarısı ve İmar ve İskân 
ve Plan komisyonları raporiıasrı (1/639) (S. Sa
yısı: 744, 744'e 1 nlci ek) (Dağıtma tarihleri «: 
9 . 10 . İ1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 25. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalıik ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun bulunduğunla «dair ikanun ita-
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sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları 1(1/34) (S. iSıayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci ıek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) 

26. — Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
'hakkında 4 . !7 . 19-67 tarih ve 1892 «sayılı Kanu
na ıek kamun tasarısı ve 'Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları 'raporları (1/689) (lS. Sayısı: 749 
ve 749'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20,10.1972 
ve 1 . 12 . 1972) 

27. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Pensonel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tairdlh ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci imaddesine 'Elk - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasıarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ıek) (Dağıtma tarihleri : 21.10 .1972 
ve 1 .12 .1972) 

X 28. — Seyir ve Hidrografı hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 mcıi ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

29. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğliu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu ıraporu (3/856) i(lS. Sayısı : 
755) ((Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

;X 30. — 7 . 2 . 1 9 6 7 tarih ve 828 sayılı Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dan* ka
nun tasarısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/721) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 12 . 1972) • 

(Millet Meclisi 17 nci Birleşim) 
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8 MİLLET MECLİSİ S. Sayuı : 7 0 5 

7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
masına dair kanun tasarısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon ra

poru (1/721) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 10 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1511/10900 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
7 . 10 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

ÖEMKÇE 

7 . 2 1967 (gün ve 828 bayıliı Kanun ile 'bu Karanımın 2 inci maddesini değiştiren 27 . 3 , 1969 >gmı 
ve 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine dayanaralk ithalâttan 'alınmakta olan damga resminin 
uyigulamıa sünesi, tkincli Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi sonu olan 31 . 12 . 1972 Itarihinde soıia 
lermıekt'editri. 

öemıel herekçe : 
1. Bu Kanunim en löniemli ıgerekçesii İkinci Beş Yıllık Kalkınmja Planında öngörülen Devlet 

yıatııumlaranın fkıansmanı için, 'ekoııomimiziin 'genel denıgesii bozulimladam, ithalâtla ilgili gelir 
•kaynaklarımızın azıamî 'derecede zorlıaraiimaısı suretiyle 'gerekli 'gelirlin kısmen sağlanması şeklimde 
beliırtilmiştir. Son Ibeş yılda tahsil edilen danıga resmiyle ilgili gelir ralkamliarı da bu hususu doğ
rulatmaktadır. 

Yıllar İthalde alıruan Damga Besnıi tahsilatı '(Milyon TL.) 

1967 611 
1968 953 
1969 1 341 
1970 1 075 
1971 1 118 
1972 (x) Tahmira 1 175 
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İthalde alman damga resminin Devlet gelirleri içindeki bugünkü yem, dönüleceği üzerce, - bu 
resmi vazgeçilmez bir gelir kaynağına dönüştürmüştür. Nitekim Üçüncü Deş Yıllık Kalkınma 
Planının finansmanı kaynakları arasında da bu resim önlgöralmîüş ibuilıınimiaOfltadijr. 

Diğer yandan bu resim, geçmiş yı lardaki uygulaması (sırasında ithalâtın gelişmesini engelle
memiş görimıniiektedir. 

YıD^r itibariyle fiilî (ithalât rakamları bunu göstermektedir. 

Yıllar İthalât <(Milyon TL.) 

6 217 
6 934 
6 785 
9 1598 

16 474 

Ancak bıı resim alınmamış 'olsaydı, iç 'talebin artışı nazlara allınınsa, ithalâttaki fiilî artışın han
gi düzeye ulaşabileeeğinli kestirmek (güçtür. 

2. Özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğuna (karşı Anıkarta Anılaşma-sı ve Protokol hükümle
rinden doğam yükümlülüklerimizin bir ıgeneği olanak himayeci karakterli ıgümrük vergilerinin 
nispetleri düşürülürlken ıgümrük vergilerine eş değerli («İthalâtta 'alınan damga resminin» de
vam ettirilmesi, bulgun ödemeler Ibilânçoinıuz üzerindeki olunuru etkisi yönünden gerekli görülmek
tedir. 

Kaldı ki, bu resim, Avrupla Ekonomik Topluluğu nezdinde gümrük verigisine eş değerli bir 
vergi olarak tescil ettirilmiş ve bu tip vergilerle ilgili öngörülen rejime !tabi kılınarak 'gerekli 
indirimlerin Topluluktan yapılan ithalâta uygulanmasına geçilmiştir. 

3. ıBu resmin iç fiyat düzeyi üzerindeki etlkisiniıı çok ısınırlı .olduğunu kabul ötmek gerekir. 
Nitekim ıgıda maddeleri tamamen, 'zarurî imtiyaiç mjaddelerinih çok büyük kısmı yenili üretimle kar
şılandığından >bu resmin düşük "gelir ıgruplarının ısatınıaılma :gücü üzerinde bir etkisi «söz fconumı 
olmamaktadır. 

Öte 'yandan, ithalpırnalları fiyatlarının ve ithalâtçı kâr marj lamım yüksek olması nedeniyle 
ithalâtta lallınan idaımiga resmi doliayısıyle ortayla çıkan 'ek vergi yükünün büyük hir kaısmının, 
yüksek ithalâtçı kâr marjlarından karşılandığı ve ithal imalliarı fiyatlarına ısınırlı bir lölçüde inti
kal 'ettiği düşünülebilir. 

İhraç ımia,llarımızın özelliği ve ihracatta verlgi iadesi mekaınizm'asının ithalâtta alman idamlg'a 
resmini de Ikapsaımiaisı dolayısıyle, resmen ihraç 'mıa'll'arınm fiyatları üzerindeki muhtemel etkisi 
de giderilmiş bulunmaktadır. 

4. İthalde alınan damlga -resmi iç talebi kısıtlamak için alınabilecek diğer tedbirlerden farklı 
olarak yurt iiçi lekon'omik faaliyeti frenlemediği' :gibi, tersine yurt içinde istihdamı Seviyesini ve 
üretimi artarımla yönünden olumlu etkiler Itaşumaktadıf. 

5. 'Bu itibarla, bütçe ve gelir politikası ile yürütülmekte oilan para ve gümrük politikaları yö
nünden Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde de, her ne kadar daha düşük" nispetlerde 
olmakla birlikte, bu resmin yapılacak ithalâta uygulanmasına devam ledilmeisi ve kanunun yü
rürlük isüresinin 31 Aralık 1977 tarihine kadar uzatılması 'lüzumlu görülmüştür. 

Maddelere ait gerekçe :'• . 
Kanun tasar ısının birinci ımaddesiyle reısmikL yürürlük süresi Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı dönemiyle sımırlamdırıllmış bıılunfmaktadır. 
İkinci madde yürürlük 'süresinin başlanigıç tarihini tespit etmektedir. 
Üçüncü madde bu Ikanunu Maliye ile Gümrük ve Tekel Bakanlarının yürüteceğini ifade etmek

tedir. 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 765) 
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59 No.lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
59 No.lu Geçici Komisyon 6 .12 .1972 
Esas No. : 1/721 
Karar No. : 7 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

7 . 2 . 1967 (tarih ve 828 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 'dair kanun tasarısı, 
2© . 7 . 1970 ıtarih ve 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 'diğer vergi kanunlarının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarlısını görüşmek üzere Genel Kurulun 17 . 11 . 1971 tarihli 5 nci Bhieşimiınde 
kurulması 'kabul 'edilmiş bulunanı Geçici Komisyonumuzda ilgiM Bakanllılklar temsilcilerinin de iş
tirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan .hususlar ve gerekse temsilcilerinin verdikle
ri mütemmim malûmatı uygun mütalaa. ,eden Geçici Komlisyonumuz tasarıyı prensib olarak kabul 
ettikten sonra maddelerin tetkikine geçmiş/tir. 

7 . 2 . 1967 gün ve 828 sayılı İKanun ile bu. Kanunun 2 nci mısaddesini 'değiştiren 27 . 3 . 1969 
gün ve 1137 sayılı Kaınunun '36 nci maddesine dayanarak aıtlhallattan! alınmakta olan dam!ga iresmd-
nin uygulama sünesi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi sonu olan 31 . 12 . 1972 tarihimde 
sona ermektedir. 

3 n'cü Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen Devlet yatırımlarının finansmanı için ekono-
ıminiîi'zin 'gerekli dengesi bozulmadan, ithalâtla ilgili gelir kaynaklarının artırılması, Avrupa 
Ekonomıik Topluluğu nezdinde ıgümrük vergisine ıeş değerli bir vergi olarak tescil edilmiş ve yurt 
kinde istihdam seviyesini ve üretimi atırma yö ıünden olumlu etkileri taşıyan «İthalâtta alınan 
•damga resıminiin» devam, 'ettirilmesi, bugün ödemeler ıbilâneomuz üzerindeki olumlu etkilıeıi yönün
den gerekli görülmektedir. 

Yukarda kısaca arz ©dilen sebeplerle binaıen Kanunun yürürlük süresi 31 Aralık 1977 tarihi
ne kadar uzatılması Geçici Komisyonumıuzea kabul edilmiştir. 

Tasarıya 1 nci madde olarak aşağıdaki metnin ilâvesi Geçici Komisyonumuzca gerekli görülmüş
tür. 

«Madde 1. — 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı İthalde alınacak Damga Resmi Kanununun 
27 . 3 . 1969 tarifh ve 1137 sayılı Kanunun 36 ııcı maddesiyle değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Bu resmin nispeti, % 25'i geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca ithalâtın yapıldığı ülkelere 
göre farklı nispetlerde tespit edilebilir. 

Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü hallerde tesbit edilecek bu nispetler üzerinde gerekli deği
şiklikler yapmaya yetkilidir. 

Gümrük Kanunu, Dış ticaret rejimi veya Türk parası kıymetini koruma mevzuatı hükümleri dı
şında veya bu hükümlere aykırı olarak gümrüklere getirilmiş bulunan eşyanın istisnaî olarak i t / 
hallerine izin verilmesi halinde veya Gümrük Kanununa istinaden tasfiye suretiyle yapılacak it
halât ile ilgili kanun, karar veya mevzuat hükümleri dâhilinde servet transferleri yoluyle yapılacak 
ithalâtta bu resmin nispeti •% 100 olarak alınır.» 

Söz konusu maddenin birinci bendi ile ilgili istenilen değişiklik tasarıda öngörülen azamî 
haddi geçmemek üzere Bakanlar Kuruluna ithalâtın yapıldığı ülkeler nazara alınmak suretiyle 
farklı nispet uygulama olanağı sağlayacaktır. (Nitekim halen 21 . 8 . 1971 tarih ve 7/3023 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 nci maddesiyle «Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye ara
sında Geçici Anlaşma» hükümlerine uygun olarak Topluluğa üye ülkelerden ithal edilecek madde
ler için İthalâtta alınacak Damga Resmi nispeti % 9 ve Geçici Anlaşmanın 3 sayılı eküinde yer alan 
maddeler için '% 9,5 olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 765) 



Gerçekten böyle bir hükmün konulması uluslararası ilişkilerimiz ve taahhütlerimiz yönünden 
gerekli olmaktadır. 

Bilindiği üzere, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri ile geçiş donemi ilişkilerimizi düzenleyen. 
Katma Protokolün hazırlanması sırasında İthalâtla Gümrük Vergisine eş etkili vergi veya resim
lerin tespiti yapılmış ve gümrük birliğinin bir gayesi olarak bu es etkili vergiil veya resimlerin 
de Gümrük Vergisi gibi, söz konusu Protokol ile düzenlenen bir takvime göre tedrici bir indirime 
tabii tutulması kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

İthalâtta alınacak Damga llesmi de yukarda lanımlanau etkili bir resim olarak kabul edildi
ğinden aynı indirim prosedürüne tabi bulunmaktadır. 

Ancak, diğer yandan ithalde alınan Damga Kesini Gümrük Tarifeleri! ve Ticaret Genel Anlaş
masının (GATT) 25 ııci maddesi hükmüne dayanılarak, GATT'm tasvibiyle dış ödemeler dengesi 
ve iç finansman güçlüklerini karşılamak üzere başvurulan geçici bir tedbir olarak uygulanagel-
mektedliir. 

Dolayısıyle bu kanunun yürürlüğe konuşuyie ilgili olarak yeniden GATT nezdinde teşebbüse 
geçip gerekli tasvibin sağlanması icabedecektir. Yalnız Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerine 
yukarda belirtüRen Katma Protokol gereğince indirimlerin sağlanması GATT'da yapılacak müza
kerelerde diğer âkit ülkelerin itirazlarına yol uçabilecek nitelikte görülmektedir. 

Bu nedenle Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerine tanınan indirimlerin Bakanlar Kurulunca 
îcabında diğer GATT ülkelerine de teşmili yolu ile GATT'dan gerekli kararın alınabilmesi ama-
cıyle tasarının 1 nei maddesinin birinci paragrafında böyle bir hüküm yer alması uygun olacak
tır. 

Maddenin 1 ııci bendi dışındaki diğer bentleri yürürlükte olan 828 sayılı Kanunun değişik 
2 nciil maddesindeki gibi aynen yer almaktadır. 

Metne ilâve olunan yeni 1 nci maddeye mütenazır olarak kanunun başlığı da değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 neti maddeleri Geçici Komisyonumuzca 2, 3 ve 4 ncü maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir, 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve konunun müstaceliyetine binaen ivedilik ve gün
demdeki sair işlere takdimen öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Çorum 

A. Güler 

Adıyaman. 
A. Turanlı 

Kars 
/. H. Alaca 

Muğla 
A. BuldanU 

Sözcü 
Mardin 

E. K. Ayhar 

Amasya 
S. Ay garı 

Konya 
1. Baran 

Niğde 
2V. Çerezci 

Kâtip 
Giresun 
H. İptik 

Bolu 
//. /. Cop 

Kütahya 
A. F. Azmioğlu 

Siirt 
M. N. Oktay 

Sinop Sivas 
/ / . Biçer T. Koraltan 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 765) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7.2. 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sa
yılı ithalde Alınacak Darga Resmi Kanunu ile 
bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren 27.3.1969 
tarih ve 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
yürürlük süresi Üçüncü Beş Yıllık Plan döne
mi sonu olan 31 Aralık 1977 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 1 . 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ile Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

7 . 10 . 1972 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Devlet. Bakanı 
/. öztrak 

Millî Savunma Bakam 
II. İzmen 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Başkanı 
Z. Baylara 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

İeigleri Bakanı 
F. Kubat 

59 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

7.2. 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük süresinin 

uzatılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı 
ithalde alınacak Damga Resmi Kanununun 
27 . 3 . 1969 tarih ve 1137 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesiyle değişik 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Bu resmin nispeti, % 25'i geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulunca ithalâtın yapıldığı ülkele
re göre farklı nispetlerde tespit edilebilir. 

Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü hallerde 
tespit edilecek bu nispetler üzerinde gerekli de
ğişiklikler yapmaya yetkilidir. 

Gümrük Kanunu, dış ticaret rejimi veya Türk 
parası kıymetini koruma mevzuatı hükümleri 
dışında veya bu hükümlere aykırı olarak güm
rüklere getirilmiş bulunan eşyanın istisnai ola
rak ithallerine izin verilmesi halinde veya Güm
rük Kanununa istinaden tasfiye suretiyle yapı
lacak ithalât ile ilgili kanun, karar veya mev
zuat hükümleri dahilinde servet transferleri 
yoluyle yapılacak ithalâtta bu resmin nispeti 
% 100 olarak alınır.» 

MADDE 2. — Tasarının 1 nci maddesi 2 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(ITükü m etin teklifi) 

Dışişleri Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
8. Özbek 

Ticaret Balkanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırana Bakam 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakanıi 
•M. Erez 

Turizm ve Tan. Bakam 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Maliye (Bakara 
Z. Müezzinoğlu 

Bayındırlık Bakam 
M. Öztekin 

Sa<ğ. ve.'Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
1. Karaöz 

Çalışma Bakamı 
A. R. Uzuner 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
İV. Kodamanoğlu 

İmar ve Mmn Bakanı 
' T. Toker 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Kyraküçük 
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