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2. — Ordu Milletvekilli Memduh Ekşi'nin, 
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mut Hayrettin oğlu İstanbul 1942 doğumlu Ba
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ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
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onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
i(l/284) (S. Sayısı: 200) 640:641 

'Kars Milletvekili Davut Aksu'nun, açıklanan et 
taban fiyatının yetersiz olduğu ve hayvansal ürün
lerin değerlendirilmediği konusundaki gündem dışı 
konuşmasına Ticaret Balkanı Halil Başol, 

Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nim, Muş
ta kurulması tasarlanan şeker fabrikası konusundaki 
gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaca cevap verdiler. 

Ankara Milletvekilli Yusuf Ziya Yağcı da, Kızıl
cahamam ve Yenimahalle ilçelerime^ bağlı üç köye ait 
tüm sulu arazilerin Anikara Üniversitesi tarafından 
istimlak edilmesi hakkında gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

Tekrar açık oya sunulan : 
Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sar

fiyat icrası ve bu bakanlıkça kullanılan gayri men
kullerden ve lüzumu kalmıyanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkımda Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin (1/265) (Ş. Sayısı: 183). 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriye
ti Arasında Emlâk Sorunlarının Çözümlenmesine 
Dair Sözleşme ve eki ödeme Protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuma dair (1 /2) (S. Sayısı: 
185), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya Ara
sında Adlî Müzaharet Mukavelenamesıimim Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanma
sına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair (1/203) (S. Sayısı : 197) ve 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve Ek 
Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (1/256) (S. Sayısı : 198) kanun tasarıları ile; 

Açık oya sunulan : 
633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerimin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde eklen-

Sayfa 
V. — Usul hakkında görüşmeler 615 
1. Danışma Kurulu önerisi olmadan her

hangi bir konunun öncelikle görüşülüp görüşü
lemeyeceği hakkımda. 615:624 

meşine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) mum, oy
ların ayrımı sonunda, kabul edildikleri açıklandı. 

ıKars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arkadaşının 
canlı hayvan destekleme alım politikasının ülke yara
rına olup olmadığını saptamak amacıyle (10/75), 

. Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 arkada
şının, kalkınma fonunun Devlet Planlama Teşkilâtın
ca nasıl harcandığını, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle (10/58), 

Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 arka
daşının, kıyı yağmacılığının önlenmesi nedenlerini sap
tamak amacıyle (lQ/59) birer Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkim önergeleri okundu; gündemdeki yer
lerini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri 
bildirildi. 

Giresun Milletvekilli Mustafa Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, fındık randımanımın, ve FiskobirMk 
yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve üretici hakkı
nın korunması için gerekli tedbirlerin alınması ama
cıyle Anayasanın 99 ve Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 nci maddeleri uyarımca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu (10/7) (S. Sayısı : 230) üzerin--
deki genel görüşme tamamlandı. 

22 Ocak 1976 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.20'de son verildi 

Başkan Divan Üyesi 
ıBaşkanvekili Bursa 

Ahmet Çakmak Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
/Malatya 

Hüseyin Demiz 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaath (Bursa), Hüseyin Deniz (Malatya) 

BAŞKAN — MiHet Meclisinin 43 ncü Birleşimini açıyorum. 

H. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla- Gerekli çoğunluğumuz yoktur. 
çaktır; sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını rica Saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşime ara ve-
ederim. riyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Kapanma saati: 14.11 

1 * ^m^ • • 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : HalU Karaath (Bursa), Hüseyin Deniz (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 43 ncü Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla-
catkır; sayın üyelerin beyaz düğmelere basmak su
retiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyorum efen
dim. 

Sonradan gelen sayın üyelerin de yoklamaya işti
rak etmelerini rica ederim. 

H. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Şu anda 
toplantı halinde bulunan Bütçe - Plan Komisyonun
daki sayın arkadaşlarımızla birlikte çoğunluğumuz 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Antalya Miletvekili Fahri Özçelik'in, Hü

kümetin partizan tutumu ve son günlerde Antalya'da 
meydana gelen olaylar hakkında gündem dışı konuş
ması ve Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın ce
vabı. 

BAŞKAN — Üç sayın arkadaşımıza gündem dışı 
söz vereceğim. Yalnız, bir hususu hatırlatmakta fay
da görüyorum: Görüşme konularının özelliği itiba
riyle değerli arkadaşlarımın olumlu katkıda buluna
cak şekilde görüşmelerde bulunmalarım ve sürelerini 
aşmamalarını önemle rica ederim. 
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Antalya Milletvekili Sayın Fahri Özçelik, son 
günlerde Antalya'da vukubulan olaylarla ilgili ola
rak gündem dışı söz istemektedir. 

Sayın Özçelik, buyurunuz efendim. 
FAHRÎ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Cephe Hükümetinin elinde kangren haline gelen, 
sabır taşını bile çatlatacak biçimde inatla uygula
nan partizan yönetimin seçim bölgem Antalya'da 
doğurduğu bunalımı Yüce Meclisin huzuruna getir
mek ve de görüp bulabilirsem, duyurabilirsem Cephe 
Hükümetini uyarmak amacıyle söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, isterdim ki, ben dinleyen 
bir Cephe Hükümeti olmasın, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti olsun; hakkın ve halkın yanında bir Hü
kümet olsun. Fabrikadaki işçinin, tarladaki çiftçi
nin, okuldaki öğrencinin, sokaktaki gencin üzerin
de sürdürülen bunalımın nedeni böyle, bir Hüküme
tin olmayışı değil midir? işte, bütün vatan düzeyin
de olduğu gibi, halk Antalya'da da bir Hükümet arı
yor. Vergi alırken, askere çağırırken var olan Hükü
met değil; Devletin nimetlerini yakınlarına, külfetleri
ni başaklarına dağıtan Hükümet değil; iktidar yanlı
sı olmayan vatandaşların yasal haklarını reddeden bir 
Hükümet değil; kâtibinden öğretmenine, müdürün
den valisine kadar, Devletin memurunu, iktidarın me
muru yapabilmek için onun günlük nafakasına yöne
lik, Demokles'in kılıcı gibi tepesinde partizanlık kı
lıcını sallayan bir Hükümet de değil; bir deli yum
ruğu yediği zaman denizler gibi köpüren, sokaklar
da kan gövdeyi götürdüğü zaman yan gelip oturan 
bir Hükümet de değil; yaşamını partizanlığa bağla
mayan, yasaları hakça uygulayan bir Hükümet arı
yor Antalya. 

Sayın milletvekilleri, beni böyle konuşturan ne
den, partizanlığın, Cephe Hükümeti tarafından, Antal
ya'da bir ahtapot gibi yaygın hale getirilmesidir; 
Okula, işyerine, camiye bir cani gibi partizanlığı sok-
masıdır. 

Huzurunuza getireceğim ve heran kanıtlamaya 
hazır olduğum örnekler, Cephe Hükümetinin Türk hal
kını nereye götürdüğünü, Devletle halk arasını nasıl 
açtığını gösterecektir. 

1973 milletvekili seçimi sonuçlarını gösterir cetvel
ler, bazı Adalet Partili milletvekilleri tarafından kamu 
hizmeti gören birçok daire müdürlerine dağıtılmış; 
Cumhuriyet Halk Partisinin yüksek oy aldığı köy ve 
kasabaların altlan çizilmiş; o kesimlere gidecek hiz

metler engellenmiş, programa alınan yol, su, elektrik, 
okul programdan çıkarılmış veya geriye itilmiş. Bu 
da yetmemiştir, bazı daire müdürleri tarafından Cum
huriyet Halk Partili muhtarlara Adalet Partisine geç
meleri için, - örneğin; Gazipaşa ilçesinin Çamlıca kö
yü muhtarı Durmuş Ali Çelik, Karatepe köyü muh
tarı Hasan Özen gibi birçok görevli kişilere - baskı 
yapılmıştır. Yine bazı Adalet Partili milletvekilleri 
Cumhuriyet Halk Partili muhtarlara özel mektuplar 
yazarak, «Devlet hizmetlerinin köylerine gelebilmesi 
için Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmeleri ge
rektiğini» ifade etmişlerdir. Böylece yasaları, demok
rasiyi ve siyasî ahlâk kurallarını çiğnemişlerdir. Bun
da da başarılı olmuşlardır, istifa eden muhtarların 
yolları yapılmış, etmeyen muhtarların yolları yapılma
mıştır. 

Bu kadarla da bitmiyor sayın milletvekilleri. Aksu 
İplik Fabrikası, Ant Birlik bir siyasî parti merkezi ha
line getirilmiş, ne kadar Cumhuriyet Halk Partili var
sa, gözünün yaşma bakmadan işinden çıkarılmış, ye
rine Adalet Partisi il yönetiminden vizesini almış 
Adalet Partili ve komando yapılı kişiler atanmıştır. 
Hizmette kabiliyet, ahlâk aranmamış, sadece siyasî 
anlayış geçerli olmuştur. Ormancılar, sanki insan de
ğil, sanki çoluk çocuk sahibi değil, birer odun gibi 
fırlatılmış uzaklara; Kaş'tan ta Erdemli'ye, Gündoğ
muş'tan Kayseri'ye. Tahkikat görmeden, neden gös
terilmeden öğretmenler, okul müdürleri, müfettişler, 
dairelerdeki büyük - küçük bütün memurlar sürüm 
sürüm sürdürülmüştür. 

Gazipaşa Cumhuriyet Savcısının, misafir odasına, 
Atatürk veya herhangi bir resim yerine bozkurt resim
leri asmasına sözümüz yok; ama tüm davranışlarıyle 
tarafsız olması gereken savcıların Milliyetçi Hareket 
Partililerle işbirliği yaparak ilçede bir baskı unsuru 
haline gelmesi, halkın, yargıya olan güvenini yitirmiş
tir... 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, bitiriniz efendim. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Bunları ağabeyin 

yapmıştır sayın Özçelik. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — ... Devlete kar

şı saygınlığını zedelemiştir. 
Sayın Bakanlar, sayın partizanlar, bu mudur insan 

sevgisi? Böyle mi yaratılır Devlete güven? Böyle mi 
yaratılır vatan sevgisi? Vuracaksın, kıracaksın, genç
leri sokağa dökeceksin, gençler ölecek, parti binaları 
dinamitlenecek, sen seyredeceksin; sonra da huzur 
getirdim diyeceksin. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, süreniz, bitti efendim. 
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FAHRİ ÖÇZELlK (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Toparlamıyorsunuz, son cümlenizi 
lütfen. 

FAHRİ ÖZÇELlK (Devamla) — İşte getirdiğiniz 
huzur örneklerinden bir tanesi: Manavgat'ta oğlunu 
milliyetçilerin elinden kurtarmaya çalışan İlköğretim 
Müdürü, bugün Hacettepe Hastanesinde, beyin cer
rahisinde ameliyat olmakta, yatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bitmedi; Adalet Partisinin ya
saları nasıl çiğnediğini... 

BAŞKAN — Süreniz doldu sayın Özçelik. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — ... Partizanlık 

hastalığının demorkasiyi nasıl yediğini Antalya'dan 
bir daha örneklemek istiyorum. 

Bazı milletvekilleri ve yetkilileri mahallî belediye 
seçimlerinde kürsüye çıkarak şöyle demişlerdir : 

«İstanbul, Ankara Belediye örneğini görüyorsunuz. 
Adalet Partisine oy vermedikleri için Hükümetten yar
dım görmüyorlar. Eğer burada Cumhuriyet Halk Par
tisini kazandırırsanız bize gelmeyiniz, ne yolunuz, ne 
suyunuz...» 

BAvŞKAN — Süreniz bitti sayın Özçelik. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — ... «Ne elektriği

niz yapılır. Bizim iktidar anlayışımız budur. Açık söy
lüyoruz, Adalet Partisinin kazanmadığı belediyelere, 
iktidar olarak yardım yapmayacağız.» 

Demokrasi ve Devletin hizmet anlayışına ters 
düşen bu baskıyle demokrasiyi savunabilir misiniz sa
yın Adalet Partililer?... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum sayın Özçelik. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Yarın yaptıkla

rınızın faturasını ödeyebilir misiniz iktidarın gerçek 
sorumluları?.. 

BAŞKAN — Bir dakika beni dinleyin efendim... 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Sayın Hükü

met, temsil ettiğim halk adına sizi kınıyor ve size 
soruyorum; bu tutum, bu kıyım böyle devam ede
cek midir? Partizanlık bu Devleti böyle kemirecek 
midir? Lütfen cevap veriniz; cevabınızı bekliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere Devlet Baka
nı Sayın Gıyasettin Karaca, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bi

raz önce huzurlarınızda gündem dışı konuşan ar
kadaş Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili idi. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sen de öyleydin. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum... 

Daha ilk cümlesini söyledi. Lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu konuşmayı yapan arkadaş dahil ol
mak üzere, bu Mecliste ve bu sıralarda şu anda otu
ran veya mazereti sebebiyle gelmemiş parlâmanter-
ler de dahil olmak üzere, hepsi Anayasanın teminatı 
altında, Anayasanın ilkeleri içerisinde.. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Barut, duman 
içinde... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Görev yapmak ve görevini bilmek 
mecburiyetindedirler. Anayasa, Türkiye'de, bu konuş
mayı burada yapan arkadaş da dahil olmak üzere, 
herkesin mutlak surette saygı duyması lâzım gelen 
bir müessesedir. Bu müessesenin temeli Türk Devle
tinin temeli, Türk Milletinin varlığı, Türk Anayasası
nın varlığıyle kaimdir arkadaşlarım 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Uyun o Anayasa- , 
ya, uyun. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bundan bir sene, birbuçuk sene önce 
siz Hükümete geldiğiniz zaman, Hükümet olduğu
nuz zaman, hangi usullerle nasıl Hükümet oldunuz-
sa, bugünkü Hükümet de aynı usuller içerisinde ve 
Anayasadaki usuller içerisinde Hükümet olmuştur. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyin» 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — «Bu Hükümet, M.C. Hükümetidir, bu 
Hükümet Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti değil
dir» sözünü, bugünkü Hükümeti oluşturan partilere 
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve özellikle 
Türkiye'deki bugünkü Millet Meclisinde oturan ve ben 
«Mebusum» diyen kimselerin haysiyet ve şerefine 
yapılmış en ağır tecavüz olarak kabul etmeniz lâ
zımdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Hepsine değil, 
bir kısmına. 

BAŞKAN— Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Hükümet, Anayasanın usulü ve şartla
rı içerisinde kurulmuştur. 
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CEVAT ATILGAN (Tokat) — Anayasada M.C. 
Hükümeti diye bir Hükümet var mı?. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Atılgan, rica edi
yorum efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) — Cumhurbaşkanı, Anayasadaki usulleri 
uygulayarak Hükümet namzetini bulmuştur. Cum
hurbaşkanı, Başbakanlık görevini Sayın Başbakan 
Süleyman Demirel'e vermeden önce - o gün hatırım
da kaldığına göre, bir Çarşamba günüydü - Cumhu
riyet Halk Partisinin Genel Başkanını, Cumhurbaşkan
lığı Köşküne çağırarak; «Memleketin daha fazla Hü
kümetsiz kalmasının zararları ortadadır. Bu şartlar 
içerisinde daha fazla hükümetsiz bırakamayacağım 
ülkemi. Binaenaleyh, ben size Başbakanlık görevi
ni verdim, buyurun Hükümeti kurun.» dediği zaman, 
Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, bu gö
rev tevdiine aynı anda, aynı odada, dışarı dahi çık
madan, hiçbir yetkili kurullarına danışmadan, «Ben 
Hükümet kuracak durumda değilim, görevi kabul et
miyorum, iade ediyorum», demiştir. (C. H. P. sıra
larından «Doğru söylemiş» sesleri) 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Koltuk meraklısı de
ğiliz. . . 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz yeri
nizden. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Aym gün içerisinde, Sayın Süleyman 
Demirel'e bu vazife Cumhurbaşkanı tarafından tev
di edildiği zaman verilen cevap... (C. H. P. sıraların
dan «Konuyle alâkası yok» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika; 
teker teker konuşun, arılayayım efendim. (C. H. P. sı
ralarından «Konuyla alâkası yok» sesleri) 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika ar
kadaşınızı dinliyorum bir dakika. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Ba
kan, gündem dışı yapılan konuşmaya cevap veriyor. 
Şu konuşmaların gündem dışı konuşmayla irtibatını 
siz kurabildiniz mi? 

BAŞKAN — Efendim, dikkatle takip ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Müsaade edin, sizi dinledim efendim, siz de beni 
dinelyin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı az evvel; «Bu Hü
kümet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti değildir.» şek

linde bir beyanda bulundu. Sayın Bakan da buna ce
vaben, Hükümetin kuruluş şeklini ve Anayasadaki ye
rini ifade ediyor. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Hikâye an
latıyor Sayın Başkan, hikâye. 

BAŞKAN — Efendim, sizin için hikâye kabul edi
lebilir. (C. H. P. sıralarından «Sizin, için değil» ses
leri) Hayır efendim, ben dikkatle takip ediyorum, 
rica ediyorum müdahale etmeyin. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Satınalma-
ları da anlatsın. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Sayın Adalet Partisinin Genel Başkam, 
Cumhurbaşkanının bu teklifine karşılık, o anda ver
miş olduğu cevap; «Bu teklifinizi partimin yetkili ku
rullarına götüreceğim, onlarla müzakere edeceğim, 
ondan sonra cevabımı vereceğim.» demiştir. Yetkili 
kurulların tasvibinden geçtikten sonra... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Bakan, 
onları biliyoruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, biraz ta
hammül gösteriniz, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Kurulan Hükümet... 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Kürsüyü 
boşuna işgal ediyor. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Hortoğlu. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Milliyetçi partiler topluluğunu teşkil 
eden Koalisyon Hükümeti, Yüce Meclisin huzuruna 
gelmiştir, programını okumuştur; programı Yüce 
Meclisten tasvip görmek suretiyle Türkiye Cumhu
riyetinin Hükümeti olmuştur arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından «Değildir, değildir» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Eğer, bu Hükümet Türkiye Cumhuri
yetinin Hükümeti değil ise - bunu söyleyen kimsele
re ve bu sözü tasvip edenlere soruyorum - o halde 
sizin buradaki yeriniz ve göreviniz nedir arkadaşla
rım?. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Senden 
mi öğreneceğiz? 

BAŞKAN — Oturun Sayın Hortoğlu, oturun efen
dim, oturun yerinize, müdahale etmeyin. (C. H. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar, şiddetli gürültüler) Ye
rinizden müdahale etmeyin efendim, oturunuz... 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın Başkan... 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz efen
dim, oturunuz. 

Sayın grup başkanvekillerinden, sayın idareciler
den rica ediyorum... (Gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Konuşmanın başlangıcında da söy
ledim, ben konuşuyorum efendim, müsaade ediniz. 
(Gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan.. 
BAŞKAN — Oturunuz efendim, söz vermedim. 

Böyle bir hüküm yok İçtüzükte. Oturunuz efendim, 
söz vermedim size... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Konuşacağım.. 

BAŞKAN — Lütfen. 
Buyurun Sayın Bakan, devam edin. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Şer ve iftira kampanyası ile devlet ve 
millet idaresi mümkün değildir. (C. H. P. sıralarından 
«Senden mi öğreneceğiz?» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, her söze müdahale edi
yorsunuz, yapmayınız. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetine, Anayasanın usullerine göre kurulmuş bir 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine; «Benim Hüküme
tim değildir; Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti de
ğildir», şeklindeki bir söz, mahallede kavga yapan 
insanların dahi, kendisini bilmeyen en sapık düşün
celi insanların dahi ifade etmeyeceği bir sözdür ar
kadaşlarım.. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sapık sen
sin. 

DAVUT AKSU (Kars). — Kendin sapık olmasan 
söylemezsin. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun.. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. 
- DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup yöneticilerinin, bu 
kürsüye gelerek, arkadaşın söylemiş olduğu bu sözün 

bir sürçü lisan olduğunu, bu Hükümetin Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti olduğunu ifade edecekleri ümidi
ni taşıyorum ve taşımaktayım arkadaşlarım. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Şellef-
yan'a söyle. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Bu Hükümet, o kadar Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetidir ki, bu, Hükümeti hazmedemeyen
lerin, bu Hükümetin başındaki «Milliyetçi» kelimesi
ni hazmedemeyenlerin tutumudur. 

İBRAMlM HORTOĞLU (Gaziantep) — Allah 
senin belânı versin. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu, oturun efendim, 
oturun efendim, müdahale etmeyin. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu Hükümet milliyetçi Hükümettir. 
Bu Hükümet gücünü Allah'tan, bu Hükümet gücü
nü Anayasadan, bu Hükümet gücünü Türk Milletin
den alıyor. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ederim, oturun. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sapık sen

sin. 
BAŞKAN — Sükûnet bulun efendim.. (C. H. P. 

sıralarından ayağa kalkmalar) 

FAHRİ ÖZÇELlK (Antalya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oturun efendim, oturun... (Gürültü

ler) 
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sapık 

sensin. 
BAŞKAN — Sayın Hortoğlu, Sayın Hortoğlu otu

run efendim. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sensin sa

pık. 
BAŞKAN — Sayın Güneş rica ediyorum... (C. H. 

P. sıralarından ayağa kalkmalar ve gürültüler) Sayın 
Erçelik, oturun efendim, oturunuz. 

Sayın grup başkanvekilleri, rica ediyorum efen
dim... Sayın İdareciler... (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

FAHRİ ÖZÇELlK (Antalay) — Sayın Başkan, 
bana «Sapık» demiştir, lütfen.. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. Baştan rica et
tim, «Fikirlerimizi karşılıklı olarak söyleyeceğiz; 
ama yaralayıcı olmayacak, olumlu katkıda buluna-
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cak» dedim. Rica ederim efendim... (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

Sayın Güneş, rica ediyorum efendim. Bir müza
kere usulü var, İçtüzük var, rica ediyorum. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
bana «Sapık» demiştir, lütfen, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size «Sapık» demedi efendim; «Dü
şünce sapıklığı içinde olanın dahi böyle söylememesi 
gerekir.» dedi. Size bir hakaret görmedim efendim. 
Oturun efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oturunuz efendim, oturunuz efen

dim. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Çok açık olarak 

«Sapık» denmiştir. 
BAŞKAN — Oturunuz efendim, oturunuz... 

(C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar, «Direniyor» 
sesleri) 

BAŞKAN — Kendisinden böyle bir söz gelme
den, siz söylüyorsunuz. Kendisinin öyle bir isteği 
yok ki... 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, di
reniyorum. 

BAŞKAN — Sizin için ne söylediğini iddia edi
yorsunuz? 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Bana açıkça «Sa
pık» demiştir. 

BAŞKAN — Benim tespit ettiğime göre; «Bir dü
şünce sapıklığı olanın dahi böyle bir şeyi söyleme
mesi gerekir» dedi. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Peki, zabıtları getirteceğim, ondan sonra muame
le yapacağım efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Hay hay. 

DAVUT AKSU (Kars) — Direniyor, siz ifade et
tiniz. 

BAŞKAN — Zabıtları getirteceğim efendim, vuzu
ha varamadık sizinle. (C. H. P. sıralarından gürültü 
ler) zabıtları getirteceğim Sayın Aksu, rica ederim. 
Efendim, ben tespit ettiğimi söyledim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Ben kabul etmi
yorum, siz de tespit etmiş oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, «Başka türlü söy
ledi» dedi. Bunu nasıl tespit edeceğim? Zabıtla tes
pit edeceğim. Lütfen oturunuz efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, «Bunun tespitini, zaptı ge

tirterek yapacağım» diyorum, «O zaman muameleye 
koyacağım» diyorum. Bu da İçtüzüğe göre Başkanın 
takdir hakkıdır. Rica ederim oturunuz efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
direniyorum ve söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zapta nasıl geçtiğini göre
ceğim ve muamele yapacağım. Başkan, oturumun 
sonuna kadar bu işi yapabilir. İçtüzüğe uygun hareket . 
ediyorum, buyurunuz. 

DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Başkan, bir hususu 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, söz vermedim efendim, 
söz vermedim oturunuz efendim. 

DAVUT AKSU (Kars) — Efendim, siz ağzınızla 
ifade ettiniz. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşım benim muha
tabım, konuşuyorum ve İçtüzüğe uygun bir muamele 
yapıyorum. Zaptı getirteceğim, ona göre muamele 
yapacağım efendim. 

Buyurunuz Sayın Ölçen, bir şey mi var? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclise bir hususu arz ediyorum. Aslında gün
dem dışı konuşmalara Sayın Bakan cevap vermek 
durumunda olabilir, İçtüzüğümüz zaten bunu öngör
müş durumda. Ancak, burada şahit olduğumuz, iki 
defa şahit olduğumuz bir olay cereyan etti. Sayın 
Bakan kürsüye gelerek, gündem dışı konuşma ya
pan üye arkadaşımızın açmış olduğu konuya cevap 
vermeyi bir tarafa bırakarak iki hata işlemektedir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Bir dakika efendim. 
Bu konuda ben size söz vermedim. Siz bir konuşma 
mevzuu halinde mesele vazediyorsunuz, size bu hu
susta söz vermedim efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Sayın Öl
çen» diye hitap ettiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anladım ama, efendim; söylemek 
istediğinizi anlayınca tamamını beklemek mecbu
riyetim yok. Meseleye biz arkadaşımızla bir hal tarzı 
bulduk efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Daha gündeme girmedik efendim. 
Usul yok efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin tutu
munuzla, gündem dışı konuşmalardaki tutumunuzla 
ilgili... 

BAŞKAN — Gündeme girmedim Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gündem dı

şı konuşmalardaki tutumunuzla ilgili... 
BAŞKAN — Buyurun efendim oturun. Söz ver

miyorum efendim. Buyurun oturunuz. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gündem dı
şı konuşmalardaki tutumunuzla ilgili olarak söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim, tutumum 
yerinde efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yanlış uy
gulama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — O sizin kanaatiniz efendim, o sizin 
kanaatiniz. Rica ediyorum efendim oturunuz. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Biz seni Gere
de'den biliyoruz, Gerede'den. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, rica ediyorum 
oturunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hatırlatıyo
rum size, gündem dışı konuşmalardaki uyguladığınız 
usulle bu Mecliste muvafık ve muhalif milletvekil
leri arasına nifak tohumları serpmeye çalışıyorsu
nuz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşınıza söz vermememi mi 
isterdiniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Burada Mec
liste... 

BAŞKAN — Buyurun rica ediyorum. Söz verme
dim efendim, söz vermedim efendim, söz vermedim 
efendim buyurun. Bu hususta size söz vermedim Sa
yın Uysal buyurunuz. Size bu hususta söz verme
dim, oturunuz efendim. Efendim arz edeceğim duru
mu oturunuz efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz verdiniz. 

BAŞKAN — Oturunuz lütfen Sayın Ölçen, oturu
nuz efendim, oturunuz efendim. Anladım; devamına 
imkân vermiyorum efendim. Bir konuşma metni ha
linde arz ediyorsunuz. Ne söyleyeceğinizi anladıktan 
sonra sonuna kadar beklemek mecburiyetim yok
tur. Lütfen oturun efendim, anlaşırız. Anlaşırız efen
dim, siz de buradasınız ben de buradayım. Bir dakika 
oturunuz efendim lütfen. Rahat ifade etmek için otu
runuz efendim rica ediyorum. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Utanın iki grup baş-
kanvekili, utamn. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın De
mir, rica ediyorum efendim. Başkanla arkadaşların 
arasındadır Sayın Demir, oturunuz efendim. Rica edi
yorum, lütfen oturunuz efendim, oturunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim oturunuz, arz edeceğim 
efendim. 

Sayın Bakanın konuşması sırasında Sayın Fahri 
Özçelik kendisine sataşma olduğu iddiasında bu
lundu, ben ; sataşma olmadığım, takip ettiğim konuş
madan kaydedebildiğim kadarıyle, ifade ettim. Ar
kadaşımız direndi. «Bu husus, zaptın getirilerek tet
kik edilmesiyle mümkündür» dedim. İçtüzük, Baş
kana bu imkânı vermekte; oturumun hatta sonuna 
kadar değerlendirmeyi yapması hususu amir bulun
maktadır. Bunun usule aykırı bir tarafını da göre
mediğim için Sayın Uysal zatiâlinize de; Sayın Ölçen, 
zatiâlinize de söz vermiyorum efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Açıklaya
yım mı efendim? 

BAŞKAN — Söz vermiyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade edin 

açıklayayım efendim. 
BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. Gündem 

dışı görüşme sırasındayız. Usule aykırı bir husus bu. 
Gündeme geçmediğim için görüşülemez efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saygıyle ifa
de ediyorum Sayın Başkanım. Sizin tutumunuzdaki, 
o oturduğunuz Yüce makamın bu Mecliste... (Ayağa 
kalkmalar, karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, arzıma müsaade ediyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim görüyorsunuz, müdahale
mi gerektiren hâdiseler oluyor. Buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin Baş
kanlık ettiğiniz Yüce Meclisin o makamı kutsaldır. 
O makamdan, ben konuşurken, Sayın Bakan konu
şurken, bir başka arkadaşımız konuşurken o arka
daşımızın konuşmalarım dikkatle dinlemeniz lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çerçeve içe
risinde, söz içerisinde neyi söylüyorsa sayın bakan
ların veya bir başka arkadaşın ona cevap vermesi lâ
zım. Bunu dikkatle dinlemediğiniz anda bu Mecliste 
kavgalar doğar, bu Mecliste tahrikler olur. Bu Mec
liste kavgalar ve tahriklerin müsebbibi, Başkanlık Di
vanını yöneten arkadaşımıza raci olacaktır. Arka
daşımızın gündem dışı yaptığı konuşmaya Sayın Ba
kan cevap vermemiş, Meclisi tahrik etmeye uğraşmış
tır. Sizi dikkate çağırıyorum, uyarıyorum. Onun için 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ikazınıza. 

— 611 — 
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Bir dakika Sayın Ölçen, müsaade edin de arzı ce
vap edeyim efendim, lütfediniz. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cevap verme
ye mecbur değilsiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkan tutumunu açıklar efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (tstanbul) — Sözümü kes

tiniz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayın 

Uysal'a cevap vermeyeyim mi efendim? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (tstanbul) — Vermeyiniz 
efendim, vazifeniz cevap vermek değil, Meclisi yönet
mektir. 

BAŞKAN — Sayın Uysal bir yanlış tutum için
de olduğumu ifade ederken, ben kendimi en azından 
müdafa hakkına sahip değil miyim efendim (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Rica ederim efendim Mesele
ye... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (tstanbul) — Bize müdafaa 
hakkını niye tanımıyorsunuz? Sözümü yarısında kes
tiniz. 

BAŞKAN — Efendim ne söyleyeceğinizi anladım, 
konu ile ilgili görmedim, rica ediyorum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Nasıl aklaya
bildiniz? 

BAŞKAN — Onu da benim ferasetime bağışla
yınız. Rica ederim efendim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir tahmine.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika 

efendim. Sayın Uysal'a bir cevap vereyim efendim, 
rica ediyorum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (tstanbul) — Bir tahmine 
dayanarak söz kesemezsiniz. Ne söyleyeceğimi bil
meden... 

BAŞKAN — Sizi... Aman efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ne söyleye

ceğimi bilmeden, beni sonuna kadar dinlemeden, 
söz kesme hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, size cevaben ifade 
edeyim ki, konuşmaların başında meselede ne kadar 

titiz olduğumu ifade ettim. Konuşmaların mahiyeti, 
konuları itibariyle hassasiyetini takdir ettiğim için
dir ki; gerek konuşan arkadaşlarımdan, gerek Yüce 
Meclisin sayın üyelerinden meseleye olumlu katkı
larda bulunmalarını, dikkatli olmalarını istirham et
tim. 

Ayrıca, bendeniz de buraya oturduğum an, her 
türlü hissiyatımdan ayrı kalarak ve şu Meclisin en is
tifadeli şekilde çalışmasını düşünen bir arkadaşınız 
gibi hareket etmeye bütün gönlümle, bütün irademle 
çalışıyorum. Rica ederim, bunu böyle anlamanızı 
rica ediyorum. 

Sayın Özçelik'e de onun için ifade ettim. İkimizin 
ve bazı arkadaşlarımızın arasında Sayın Bakanın ko
nuşmasının bir ibaresinin geçiş şekli, metni aykırı 
şekilde anlaşılmıştır. Bunun hakemi zabıt olacaktır. 
«Zabıt geldikten sonra, bakacağım ye buna göre mua
mele yapacağım» dedim. 

Rica ederim efendim, Çok rica ediyorum efendim, 
müsaade ediniz Sayın Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu safhada size söz vermiyorum 
efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir kelime ile ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. Ne söy
lerseniz söz vermiyorum bu safhada, müsaade bu
yurun. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hak veriyor
sunuz, fakat söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, mesele anlaşılmış
tır. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Nasıl 
anlaşıldı? 

BAŞKAN — Efendim bu tutum içerisinde ve has
sasiyetimin ifadesi olarak görüyorum ki, Meclisin ça
lışması bakımından, diğer gündem dışı sözlerin ko
nuşulması kanaatimce zararlı, olacaktır. Diğer arkadaş
larımdan özür dileyerek, gündem dışı söz vermiyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/533) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

Başkanlık tezkereleri vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 22 . 1 . 1976 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 
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Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan 103 gün has
talığı nedeniyle, 1 . 1 1 . 1975 tarihinden itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz 35 gün has
talığı nedeniyle, 3 . 1 1 . 1975 tarihinden itibaren.' 

Ordu Milletvekili Ata Bodur 72 gün hastalığı ne
deniyle 25 . 12 . 1975 tarihinden itibaren. 

Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi 33 gün hasta
lığı nedeniyle 26. . 12 . 1975 tarihinden itibaren. 

Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin 20 gün mazere
ti nedeniyle 4 . 11 . 1975 tarihinden itibaren. 

Muş Milletvekili Kasım Emre 15 gün mazereti 
nedeniyle 8 . 1 1 . 1975 tarihinden itibaren. 

Çankırı Milletvekili Mehmet-Ali Arsan 15 gün 
mazereti nedeniyle 24 < 11 . 1*975 tarihinden itibaren. 

Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen 15 gün maze
reti nedeniyle 24 . 11 . 1975 tarihinden itibaren. 

Rize Milletvekili Sûdi Reşat Saruhan 25 gün. ma
zereti nedeniyle 1 . 12 .. 1975 tarihinden itibaren. 

Gümüşhane Milletvekili M. Orhan Akkoyunlu 
25 gün mazereti nedeniyle 6 . 1 2 . 1975 tarihinden iti
baren. 

Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas 21 gün mazereti 
nedeniyle 8 .12 . 1975 tarihinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ 21 gün maze
reti nedeniyle 8 . 12 . 1975 tarihinden itibaren. 

Samsun Milletvekili Ali Acar 21 gün mazereti ne
deniyle 8 . 12 . 1975 tarihinden itibaren. 

«Gaziantep Milletvekili Mehmet Bozgeyik 21 ğün 
mazereti nedeniyle 8 . 12 . 1975 tarihinden itibaren. 

Kocaeli Milletvekili Turan Güneş 26 gün maze
reti nedeniyle 6 . 1 2 . 1975 tarihinden itibaren. 

Bursa Milletvekili Hasan Esat Işık 26 gün maze
reti nedeniyle 6 . 1 2 . 1975 tarihinden itibaren. 

İstanbul Milletvekili Halûk Ülman 26 gün maze
reti nedeniyle 6 .12 . 1975 tarihinden itibaren. 

Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy 15 gün maze
reti nedeniyle 17 . 12 . 1975 tarihinden itibaren. 

Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin 20 gün mazereti 
nedenyile 18 . 12 . 1975 tarihinden itibaren. 

Ankara Milletvekili llyas Seçkin 15 gün mazereti 
nedeniyle 27 . 12 . 1975 tarihinden itibaren. 

Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp 20 gün maze
reti nedeniyle 22 . 1 . 1976 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi, teker teker tekrar okutup oy
larınıza sunacağım. 

«Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan 103 gün has
talığı nedeniyle 1 . 11 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz 35 gün has
talığı nedeniyle 3 . 1 1 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ordu-Milletvekili Ata Bodur 72 gün hastalığı ne
deniyle 25 . 12 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi 33 gün hasta
lığı nedeniyle 26 . 12 . 1975 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin 20 gün maze
reti nedeniyle 4 . 1 1 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Muş Milletvekili Kasım Emre 15 gün mazereti 
nedeniyle 8 . 1 1 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan 15 gün 
mazereti nedeniyle 24 . 11 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen 15 gün ma
zereti nedeniyle 24 . 11 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Rize Milletvekili Sûdi Reşat Saruhan 25 gün ma
zereti nedeniyle 1 . 12 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Gümüşhane Milletvekili M. Orhan Akkoyunlu 
25 gün mazereti nedeniyle 6 . 12 . 1975 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas 21 gün maze
reti nedeniyle 8 . 1 2 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ 21 gün maze
reti nedeniyle 8 . 12 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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«Samsun Milletvekili Ali Acar 21 gün mazereti 
nedeniyle 8 . 1 2 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Mehmet Bozgeyik 21 gün 
mazereti nedeniyle 8 . 1 2 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kocaeli Milletvekili Turan Güneş 26 gün maze
reti nedeniyle 6 . 1 2 . 1975 tarihinden 'itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Bursa Milletvekili Hasan Esat Işık 26 gün maze
reti nedeniyle 6 . 12 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Halûk Ülman 26 gün ma
zereti nedeniyle 6 . 12 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy 15 gün ma
zereti nedeniyle 17 . 12 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin 20 gün maze
reti nedeniyle, 8 . f2 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«AnkaraMilletvekili İlyas Seçkin 15 gün mazere
ti nedeniyle 27 . 12 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 ar
kadaşının, Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve iki 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
lik hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi: 2/215; 2/76 C. Senatosu: 2/87) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 67 ve 67'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı: 500) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

(1) 67 S. Sayılı basmayazı 20 . 5 . 1975 tarihli 
78 nci Birleşim tutanağına, 67'ye 1 nci ek S. Sayısı 
basmayazı tutanağa eklidir. 

«Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp 20 gün ma
zereti nedeniyle 22 . 1 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İki aydan fazla izin alan Kastamonu Mil-
vekili Vecdi İlhan'a ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/534) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum: 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan'a 
ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün .130 ncu maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — İki aydan fazla izin alan Ordu Milletvekili 
Ata Bodur'a ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi (3/535) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan Ordu Milletvekili Ata Bodur'a öde
neğinin verilebilmesi, İçtüzüğümüzün 130 ncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayızına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir öncelik önergesi vardır, okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun 
teklifi hakkında Bütçe Plan Komisyonunun tavsiyele
riyle ilgili rapor yeniden basılmış ve sayın üyelere da
ğıtılmıştır. 

Kitaplık hizmetlerini düzenleyen kanun teklifini 
gündemdeki bütün işlemlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanı 
Aydın , 

İsmet Sezgin 

Gerekçe: Yeni İçtüzüğe uygun olarak; 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Kitaph'k kanunu çıkmadığı için 2 yıldan beri Ki
taplık Komisyonu kurulamamıştır. Ancak bu teklifin 

/. — Danışma Kurulu önerisi olmadan herhangi 
bir konunun öncelikle görüşülüp görüşülemeyeceği 
hakkında. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, iç
tüzüğün 50 nci maddesi gereğince, bu önceliklerle 
ilgili olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir hususu ben 
daha evvel ifade edeyim: İçtüzüğümüzün gündemle 
ilgili 50 nci maddesinin metninde, «... Başkanlıkça lü
zum görülen hallerde, 7 nci bentteki işlerin - ki, bun-
laf, kanun tasan ve teklifleriyle komisyonlardan ge
len diğer işler olarak ifade edilmiştir - görüşme sıra
sı Danışma Kurulunca Genel Kurula teklif olunabi
lir. Hükümet, esas komisyonlar ve kanun teklifi sa
hiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de Danışma Ku
rulunda görüşülür...» denmektedir. 

Yine içtüzüğümüzün 53 ncü maddesi, «Genel 
Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya her
hangi bir metin, aksine karar alınmadıkça, daği'tım 
tarihinden itibaren kırk sekiz saat geçmeden görüşü
lemez. Bu süre geçmeden gündeme alınması," gün
demdeki kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlar
dan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu 
kısmın ilk sırasına geçirilmesi, Hükümet veya esas 
komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kurul
dan istenebilir. Bu takdirde, Genel Kurul, işaret 
oyuyle karar verir» demektedir. 

Bu maddeye göre, «Bir kanun teklifi veya tasa
rısının, mevzubahis kırksekiz saat geçmeden günde
me alınması» hususunda ve ayrıca, «Gündemde bu
lunan bir kanun tasan veya teklifinin, komisyonlar
dan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek hep
sinden öne, ilk sıraya alınması» hususunda Hükü
met veya esas komisyon önerge veriyor ve bu önerge 
gerekçeli olmak şartiyle ve Yüce Heyetin oyuna su
nulması, tasvibinin alınması şekliyle, iki seneden beri 
kanun teklif ve tasarıları Meclisimizde görüşülmek 
tedir. Bu, ilk nazarda, demin okuduğum maddeye 
aykırı gibi görülmekte ise de, bu maddenin, yani 53 
ncü maddenin gerekçesinin tetkikinden de anlaşılaca
ğı üzere, acele hallerde, görüşülmesini temin için ve 
gerekçesi de gösterilmek suretiyle bir konunun Yüce 
Genel Kurulda görüşülmesi imkânını bahşetmekte
dir. Gerek gerekçesi metinde yer alan ifade tarzı iti-

kanunlaşması ile komisyonun kurulması ve çalışma
sı mümkün olacaktır. 

bariyle ve gerekse iki seneden beri yürüttüğümüz 
tatbikat ve teamüle göre, öncelik istemleri içtüzüğü
müze uygundur ve 50 nci maddeye, 53 ncü mad
denin aykırı bir tarafı olmadığı kanaatindeyim, otu
rumu yöneten Başkanınız olarak. 

Buna rağmen söz mü istiyorsunuz Sayın Uysal? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. Öncelik tale

binin aleyhinde olarak görüşüyorsunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen

dim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Meclisimizin Genel Kurulunda, yasa önerilerinin 

bazılarının öncelikle görüşülmesi konusunda Sayın 
Başkanın okuduğu İçtüzüğümüzün 50 nci maddesi ve 
yine okudukları İçtüzüğümüzün 53 ncü maddesinde
ki ifadeler doğrudur. Ancak 50 nci madde ile, 53 ncü 
maddenin birbiri ile çelişir olduğunu ve en azından 
böyle bir anlam çıkarılması gerektiğini ifade eder
lerken, meâlen söylüyorum tabiî, cümleyi aynen kul
lanmak mümkün değil, o konuda not almadım fakat 
50 nci maddeye, 53 ncü maddedeki işlem hali ortaya 
konduğu zaman, aykırı düşmeyeceğini ifade ediyor
lardı. Gerçekte yeni İçtüzüğümüz bir müessese getir
di; Danışma Kurulu müessesesi getirdi. Yeni İçtüzü
ğümüzün getirdiği Danışma Kurulunun getiriliş ge
rekçesi bir maksada bağlı, bir amaca bağlı. O da şu: 
Bütün grupu olan partilerin, Danışma Kuruluna ka
tılmak suretiyle, Millet Meclisi gündeminde l'den 
7'ye kadar saptanmış olan maddelerde, yani 50 nci 
maddede, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, özel 
gündemde yer alacak işler, seçim, oylaması yapıla
cak işler, genel görüşme ve Meclis araştırmalarına 
ilişkin işler, sözlü sorular, kanun 'aşarisi ve teklifleri, 
bunlar Danı'şma Kurulunda, bütün partilerin temsil
cileri ile, bir ortak görüşe vardırılarak, hatta günler 
saptanarak, hangi gün araştırma, gözlü soru; hangi 
gün yasalar görüşülecek, bunlara değin günler ayır
ma durumunu Genel Kurula getirmek suretiyle, oy-
latmak suretiyle, bir özel gündemin dahi uygulana
bileceğini; ama hangi koşulla uygulanabileceğini; Da
nışma Kurulunda görüşülüp karara bağlamak sure
tiyle uygulanabileceğini belirlemektedir, işte Danışma 
Kurulunun en önemli görevlerinden biri budur. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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Bir başka önemli unsur: Biz iktidar oluruz bu
gün muhalefet partisi olarak; yarın, bugünkü iktidar 
partisi muhalefet partisi olur; bir önemli yasayı ani
den muhalefet partilerinin gözünden kaçırmak sure
tiyle, çok önemli bir yasanın, hayatî bir yasanın, çı
karılması gereken bir yasanın çeşitli anlayışlar içeri
sinde hemen öncelikle gündeme alınmak suretiyle 
görüşülmesini sağlamak; hazırlıksız yakalamak, bu
rada Yüce Meclisimizde bazı yasaların enine boyuna 
tartışılıp ona göre fikirlerimizi söylemeyi engellemek 
gibi bir durum yaratır. 

Bunun içindir ki, Danışma Kurulu, bu konular
da, 50 nci maddeyi açık seçik olarak yeni İçtüzüğü
müz müessese olarak ortaya çıkarmış ve burada bir
takım hususların kararlaştırılmasının gerektiğine işa
ret etmiş. 

Şimdi biraz önce okunan yasa, gerçekten öncelik 
isteyen bir yasa. Meclisimizin kitaplık düzeni ile 
hatta dil lâboratuvarını'n kurulması ile ilgili önemli 
hususları kapsıyor. Öncelikle görüşülmesi gerekir; 
ama lütfetsin Sayın Başkan, Danışma Kurulunu top
lamak şu ana kadar çok daha kolay ve çok daha 
çabuk bir işlemdi. Her parti grupundan temsilciler 
oraya gelmek suretiyle, bu meseleyi enine boyuna tar
tışmak suretiyle bir gündem yapılabilirdi. Bu gündem 
parti gruplarına da önceden iletilebilirdi. Parti grup
larından bu konuda görevlendirilecek olan sözcüler, 
o yasaların üzerinde enine boyuna çalışabilirler, ha
zırlanabilirlerdi. Eğer biz, 53 ncü maddedeki anlam 
ile hareket edersek, burada birtakım sorunları ol
du - bittiye getiririz. 

Sayın Başkanım, bunları bir eleştiri için söylemi
yorum. Burada gündeme girecek olan konuların 50 
nci madde kapsamı içerisinde tadat edilip, saptanı'p 
Y*e Danışma Kurulunda görüşülüp, bütün grupların 
görüşü alınarak daha önceden grupların bilgisine su
nulmasını sağlamak ve hazırlıkların yapılması için 
söylüyorum. Bu, Meclisimizin verimli çalışması için 
önemli bir unsur. 

Maddelerin içerisinde «Başkan bugünkü oturumu 
kaparken yarınki oturumda görüşülecek olan işleri 
dahi Genel Kurula açıklar» der. Şimdiye kadar böyle 
bir gelenek Sayın Başkanlıkça kurulmadı. Kâğıtlar 
geliyor önümüze, milletvekili arkadaşlarımız kâğıt
lara bakıyorlar: Bugün şu yasa var. Geliyorlar grup 
başkanvekillerine, yetkili yönetim kurulu üyelerine, 
«Acaba bu yasa bugün gelir mi?»Kendilerine cevap 
veriyoruz: «Ya gelir ya gelmez» Ya gelir ya gelmez 
olur mu? Ya «gelir» diyeceğiz, ya «gelmeyecek» di

yeceğiz. O halde, gündemi hazırlamada, sunuştu, da
ğıtımda, saptamada 50 nci maddenin hükmünün bü
tünü ile yerine getirilmesi lâzım. Ona göre Danışma 
Kurulunda hangi sorular, hang yasalar görüşülecek; 
özel gündemde hangi yasalar bulunacak, hangi yasa
lar öncelik alacak, bunlar açık seçik Millet Meclisi 
üyelerinin bilgisine sunulmalı. Gündem böylece sap
tanmalı ye her arkadaş bilmeli ki, yarın gündemde 
şu yasa önerisi, teklifi, tasarısı vardır; ona göre ha
zırlanmalı. Lütfen Sayın Başkanım, 53 ncü madde
nin 50 nci maddeye aykırı olduğunu veyahut da ona 
uygun olduğunu belirlemeyin, Danışma Kurulunun 
görev fonksiyonlarını işletin. 

Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Konu ile ilgili olarak, Başkanlığının tutumunun le

hinde veya aleyhinde başka sayın üye? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkan, Başkanlığın tutumunun aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
içtüzüğün 50 nci ve 53 ncü maddesinde birbirine 

aykırı gibi gözüken iki ifadenin, kanun müzakerele
rine öncelik tanınması mevzuunda tereddütler mey
dana getirdiği açıkça ortadadır. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 19 ncu maddesi 
Danışma Kurulunun görevinin neler olduğunu, İçtü
züğün muhtelif maddelerine serpiştirilerek ifade bu
yurmuştur. 

Bu hususlardan bir tanesi de İçtüzüğün 51 nci 
maddesinde gündemin 7 nci sırasında belirtilen işle
rin görüşülmesinde, eğer bir sıra tanzimi yapmak 
icabediyorsa, bu sıralama keyfiyetinin Danışma Ku
rulunca yapılacağını ve Genel Kurula teklif halinde 
getirileceğini ifade buyuruyor. 

Bunun yanında 53 ncü maddede de «Gündemde 
bulunan kanun tasarı ve teklifleriyle, komisyonlar
dan gelen diğer işlerden birisine öncelik verilerek 
bu kısmın ilk sıraya geçirilmesi, Hükümet veya esas 
komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kurul
dan istenebilir» diyor. 

Bu iki farklı hüküm muvacehesinde, bizden ev
vel konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili Sayın Uysal, Meclisin ahenk içinde çalışabil
mesi bakımından Meclis gündeminde bulunan ka
nunların, rastgele veya politik sebeplerle birtakım 
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grupların hazırlıklı olmadan alelacele, üzerinde doğ- ı 
ru dürüst münakaşa edilmeden çıkarılmaması için 
50 nci madde çerçevesinde hareket edilmesi lâzım 
geldiğini ifade buyurdular. 

Aslında, bu ifadenin ruhuna karşı çıkmak iste
miyorum. Kaldı ki, son yapılan Danışma Kurulu top
lantısında Sayın Meclis Başkanımız bu sabah (Per
şembe günü) Meclis gündeminde bulunan kanun ta- | 
sarı ve tekliflerinin sırasını görüşmek üzere yeniden 
bir araya gelmemiz lâzım geldiğini bize şifahen ifa
de buyurdular. Biz de bu sabaha kadar Meclis Baş
kanımızdan bu konuda re'sen Danışma Kurulunun 
toplantıya çağırılmasını bekledik, ama böyle bir 
davet vâki olmadığı için Salı günkü uygulamanın, 
bugün tekrarı ile karşı karşıya bulunuyoruz, 

Her ne kadar gündemde bulunan kanunların bü
tün grupların ittifak edeceği bir sıra içinde görüşül
mesi, Meclislerimizin çok daha ahenkli bir şekilde 
ve verimli olarak çalışması neticesini tevlit etmekle 
beraber, Danışma Kurulu toplantısı yapılıncaya ka
dar ve bu sıra tertip edilinceye kadar 53 ncü madde
deki hükmün uygulanmasında da bir aykırılık gör- I 
müyoruz. Şu bakımdan görmüyoruz : 50 nci madde
nin, gündemde bulunan teklif ve tasarıların sırala
masında Danışma Kurulunun görüşünün alınması 
meselesinde başlangıçta bulunan ifadeye arkadaşları
mın dikkatini çekmek istiyorum. Bu ifade ise, «Baş
kanlıkça lüzum görüldüğü hallerde» ifadesidir. 

Demek oluyor ki, 50 nci maddedeki, «Danışma 
Kurulunca teklif edilebilir» hükmü, Başkanlıkça lü
zum görüldüğü hallerle kayıtlanmıştır. Halbuki 53 ncü 
maddenin uygulanmasında, böyle bir kayıt olmaksı
zın doğrudan doğruya, «... gündemdeki kanun ta
sarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer iş
lerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına 
geçirilmesi. Hükümet veya esas komisyon tarafından 
gerekçeli olarak Genel Kuruldan istenebilir» diyor, j 
Genel Kurul da bu isteği işaret oyuyle kabul ettiği 
takdirde öncelik muamelesi tahakkuk eder, diyor. I 

53 ncü maddedeki bu hükümde bir kayıt yok
tur. Böyle bir muamelenin yapılmasında da İçtüzü
ğe bir aykırılık yoktur. 50 nci maddedeki kayıt, ya
ni «Başkanlıkça lüzum görülen hallerde» kaydı göz
den uzak tutulmamalıdır. I 

Bu mülâhaza ile Millî Selâmet Partisi Grupu ola- I 
rak 53 ncü maddede bulunan ifadenin tatbikatında 
ve dolayısıyle Başkanlığın tutumunda usule aykırılık I 
görmediğimizi ifade eder, ama yine bu arada 50 nci 
madde çerçevesinde Danışma Kurulunun en kısa za- [ 

j manda bir araya gelerek, grupların ittifak edeceği 
bir sıra üzerinde çalışmaya başlamasını da temenni 
eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Aleyhte sayın Korkmazcan, buyurun efendim. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Başkanlığın tutumunun 

lehinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kaydediyorum efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

İçtüzüğümüzün 50 nci maddesi, Meclisimizin bir 
gündemle çalışması gerektiği hususunu dikkate ala
rak, bu gündemin nasıl tanzim edileceğini teferrua-
tıyle tespit etmiştir. 

Her şeyden önce Sayın Başkanlığın gözününde 
bulundurması gereken husus; Meclisimizin bir gün
demle çalıştırımaktır. Gerek Danışma Kurulu, ge
rekse Başkanlık Divanı Meclislerin bir gündem üze
rinde, önceden bilinen, milletvekillerinin hazırlıkları
nı yapabildikleri bir yönetime kavuşturulması husu
sudur. Eğer Sayın Başkanlığın şu andaki tutumunu, 
içtüzüğümüzün tespit ettiği normal tutum olarak ka
bul edecek olursak, bu Meclis her zaman gündemsiz 
çalışmaya mahkûm kalacak demektir. 

Şu anda sıralarında oturmakta olan arkadaşları
mızdan hiç birisinin tahmin ediyorum ki, bugün han-

| gi kanunlar üzerinde görüşüleceği hususunda malu
matları yoktur. Görüşüleceğinin kimler tarafından bi
lindiğini bizim de tahmin edemediğimiz kanun tasarı 
ve teklifleriyle ilgili raporlar da hiç bir arkadaşımızda 
mevcut değildir. Bu sebeple, hiç bir grup, sözcüsünü 
de tâyin edememiş bulunmaktadır. Yalnız, Sayın Baş
kanlık dünden bu yana bir muamele yapmıştır; grup 
sekreterliklerine gayri resmî olarak: «Gündemdeki 

j şu şu maddeler hakkında, kanun tasarı ve teklifleri 
I hakkında öncelik önergesi gelecek, size haber veriyo

ruz» demişlerdir. Böylelikle şu gündemlerin basılma
sı için yapılan masraflar da boşa gitmiştir ve Meclisin 
bir gündem üzerinde çalışması yöntemi de ortadan 

I kaldırılmıştır. 

Bu tatbikat eğer iki seneden beri sürüyorsa, her
halde şimdiye kadar dikkati çekmemiş olmasının se
bebi; sayın bakanların ve sayın komiyon başkanları 
nın bu hükümlerden, daha doğrusu, Başkanlık Diva
nının bu anlayışından istifade yoluna sık sık başvur
mamış olmalarıdır. Fakat birkaç günden beri bu yola 

1 sık sık başvurulunca, meseledeki hem İçtüzüğe aykı-
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rı, hem de Meclisin bir gündem üzerinde çalışması 
zorunluluğuna aykırı durum gözler önüne çıkmıştır. 

Bu Meclisi ciddî olarak, bir gündemle çalışan 
heyet haline getirecek miyiz ve kanunlar üzerinde 
gruplar hazırlıklarını önceden yapabilecekler mi, yok
sa, sanki torbadan çekiliyormuş gibi kanun tasarı ve 
teklifleri her seferinde, yoklamadan sonra burada mı 
bizlere duyurulacak? Bu hususta Yüksek Heyetin bir 
karar vermesi lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında 50 nci maddenin or
taya konulmasının sebebi; hükümetlerin istedikleri 
tasarıların, istedikleri zaman görüşülmesine mani ol
mak, Meclisin gündemini muhalefetin tâyin etmesine 
fırsat hazırlamak değildir, böyle bir maksat yoktur. 
Ama, 50 nci madde, Meclis gündeminin hiç olmazsa 
24 saat öncesinden belli olmasını temin edecek şartları 
getirmiştir. Bu şartlara riayet edilmelidir. Yoksa, gene 
sayın bakanlar bir tasarının öncelikle görüşülmesi dü
şüncesinde iseler, iktidar gruplarının yönetiminde olan 
Komisyonların yöneticileri bir kanun tasarısının önce
likle görüşülmesi düşüncesinde iseler, 50 nci maddede
ki şartlara da riayet etmek şartı ile, bu hususu 24 sa
at önceden temin edebilirler. Böylelikle diğer grupla
ra da söz söyleme, yasama çalışmasına yeterince işti
rak etme fırsatını vermiş olurlar. 

50 nci maddenin, bu gerekçelerini bir kenara bırak
tıktan sonra, açıkça metni üzerinde durmalıyız. 50 nci 
maddenin son iki fıkrası şöyledir: «Başkan birleşimi 
kapatırken, gündemde bulunan hususlardan hangileri
nin gelecek birleşimde veya birleşimlerde görüşülece
ğini Genel Kurula bildirir. Bu husus ayrıca ilân tah
tasında ilân edilir.» 

Yani, hem Sayın Başkan Genel Kurula bil
direcektir önceden, hem ilân tahtasında bu husus ilân 
edilecektir. Ayrıca, «Danışma Kurulunun görüşü alı
nıp, Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, Başkan tara
fından görüşüleceği önceden bildirilmeyen hiç bir 
husus, Genel Kurulda konuşulamaz.» demektedir. 
Bu, açık ve kesin bir hükümdür. Başkan tarafından 
görüşüleceği önceden bildirilmeyen hiç bir husus, 
Danışma Kurulunun görüşü alınıp, Genel Kurulca 
kararlaştırılmadıkça Genel Kurulda konuşulamaz, 
demektedir. 

Bu açık hükümlere aykırı hiç bir uygulamanın ya
pılmaması lâzımdır. Bu 50 nci madde gündemle il
gili genel hükümleri getirmiştir. 53 ncü madde, bir is
tisna hükmüdür. Öyle ise bu istisna hükmü nasıl yo
rumlanacaktır? Orada da, belli süreler geçmeden Hü
kümetin veya esas komisyonun gerekçeli olarak Ge

nel Kuruldan istemesi halinde, Genel Kurulun işaret 
oyu ile gündemde değişiklikler yapılabileceği hususu 
yazılıdır. Bu istisna hükmünü nasıl anlamak lâzım
dır? Bize göre, bu istisna hükmünün anlaşılmasını 
ortaya koyacak anahtar, gene 50 nci maddede vardır. 
50 nci maddenin, galiba 4 ncü fıkrasında: «Başkanlık
ça lüzum görülen hallerde, 7 nci bentteki işlerin gö
rüşme sırası Danışma Kurulunca Genel Kurula tek
lif olunabilir. Hükümet, esas komisyonlar ve kanun 
teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de Da
nışma Kurulunda görüşülür.» der. 

İşte Danışma Kurulunun bu fonksiyonunu ifası 
esnasında eğer Hükümet bir kanun tasarısının önce
likle görüşülmesini ve 48 saat beklemeden gündeme 
girmesini istiyorsa, 50 nci maddedeki bu fıkraya uy
gun olarak Başkanlık bu meseleyi Danışma Kurulu
na götürmelidir, pratik olarak da götürme imkânı 
vardır. Sabahtan sayın bakanlar tarafından Başkan
lığa, «Biz bugün filanca kanunun çıkmasını istiyoruz, 
Hükümet temsilcisi Mecliste hazır bulunacaktır» diye 
haber' verdikleri anda Danışma Kurulu toplantıya 
çağrılabilir. Böylelikle, 50 nci madde ile 53 ncü madde 
birbirine uygun tarzda yürürlüğe konulabilir. Sayın 
Bakanlar böyle bir hususla bağlanmadığı takdirde, ger
çekten Meclisimizin bir gündeme kavuşması ve ön
ceden bilinen bir gündem üzerinde müzakere yapa
bilmesi imkânı doğmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanlığın usûle 
aykırı olan ikinci tutumu, şu anda müzakere edile
cek olan ve hakkında bir öncelik önergesi vermiş 
olan kanun tasarısının, bundan önceki Bütçe Komis
yonu tarafından kabul edilmiş olmasıyle alâkalıdır. 
Halbuki, 1975 - 1976 yasama yılında Meclisteki ko
misyonlar, iki yıllık çalışma dönemlerini tamamlamış
lar ve komisyonlar yenilenmişlerdir. Üstelik Bütçe 
Plan Komisyonu, sadece iki yıllık periyodik süreler 
içerisinde değil, hükümetlerin değişmesine paralel 
olarak da değişikliklere uğramaktadır. Hükümet de
ğişikliklerinde iktidar gruplarının Bütçe Komisyon
larında çoğunluğu alması şeklindeki Anayasa emri 
dolayısıyle, yenileme daha sık olmaktadır. Bu her 
yenilenişte, seçimi yenilenen komisyon, aynı 
komisyonca daha evvel verilmiş rapor hak
kında yeni bir karar alacağını, görev bölümü yaptık
tan sonra en geç bir ay içinde Meclis Başkanlığına 
bildirmemiş olursa, eski raporu benimsemiş sayılır, 
yolundaki içtüzüğün 45 nci maddesi gereğince, bu gö
rev bölümünün yapılışından bir ay geçmedikçe, eski 
raporlar üzerinde Genel Kurulda her hangi bir görüş
me yapılması imkânı yoktur. 
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BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Eğer 

bu görüşmenin yapılmasını, kanun tasarısını Yüce 
Meclislere gönderen Hükümet bir an evvel bunun gö
rüşülmesini istiyorsa, Başkanlık da bu zorunluluğu 
kabul ediyorsa, o zaman komisyonlara bir yazı yazıl
ması suretiyle, bu bir aylık süre içerisindeki raporu 
değiştirme isteminde bulunma hakkını kullanıp kul
lanmayacağını Başkanlık komisyona sormalıdır ve bu 
soruya verilecek cevaptan sonra muamele yapılmalı
dır. Aslında buradaki bir aylık süre, mutlaka cevap 
verilmesi lâzım gelen süre de değildir. Komisyon bir 
ay içerisinde rapor üzerinde yeni bir karar alacağını 
bildirirse, sadece yeni bir karar alacağını bildirirse, 
bu bir ayın ötesinde de zaman kazanacaktır. Gene 
umumî hükümler çerçevesinde, 45 günlük daha za
man kazanmak imkânına kavuşacaktır. Böylelikle, 
hem içtüzüğün gündemle ilgili hususları düzenleyen 
maddelerine, hem de içtüzüğün komisyon çalışmala
rını düzenleyen 45 nci maddesine aykırı bir usul tat
bik etmektedir Sayın Başkanlık. Yüce Meclisin bu 
uygulamayı durdurması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, aksi takdirde.. 

BAŞKAN — Ricamı tekrar ediyorum Sayın Kork-
mazcan, lütfen.... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Meclislerimizin belli bir usul içerisinde çalışması, 
içtüzüğün bütün gruplarca, Başkanlıkça ye milletve
killerince aynı tarzda anlaşılması geleneğini yerleştir
mek mümkün olmayacaktır. Her seferinde usul tar
tışmaları yapmak yerine, bu meseleleri belli bir ge
leneğe bağlamak ve içtüzüğün maddelerini hepimizin 
aynı şekilde anlayacağı bir düzeye ulaşmak mecburi
yetindeyiz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz-
can. 

ALI SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bir husu
su söylemek istiyorum. 

Tutumunuzu şimdilik açılan müzakerede lehte ve 
aleyhte konuşmalarla belirlemeyip, bu yasa tasarısı
nın, emsal olmamak üzere, Genel Kurulda müzake
resi açılabilir. Böyle bir emsal de Başkanlığın tutumu
nu engellemez. Bu emsal, ki Meclis bütçesi Pazartesi 
günü Bütçe Karma Komisyonunda görüşülecektir, 
bu nedenle kadrolar belli olacaktır, bir emsal olma
mak üzere, bu yasa tasarısının görüşülmesiyle mese
leyi hallederiz. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, anladım, teşekkür ede
rim. Zaten sonunda Başkanlık gereken ifadede bulu 
nacaktır. 

Buyurun Talât Oğuz, leyhte, buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Demokrasilerde parlamentonun faaliyeti, çalışma 

düzeni, Yasalara ve tüzüklere göre tanzim edilir. 
20 . 1 . 1976 tarihinde yüce parlamentonun tasvibine 
arz edilen Danışma Kurulu önerisi üç konuyu ihti
va etmekte idi. Konulardan biri, Meclisin çalışma 
saatlerini düzenleyen konu; ikinci konu, çalışma saat
leri düzenlendikten sonra çalışma günlerinde alınacak 
meseleler; üçüncüsü, çalışma saatlerinin 14.00'ten 
19.00'a çıkarılması hususudur. 

Yüce Parlamento, Danışma Kurulu önerisini Sa
lı günü, ittifakla almış olduğu bir kararla onamış 
bulunmaktadır. Salı, Perşembe ve Cuma günlerini, 
saat 14.00'ten 19.00'a kadar kanun teklif ve tasarıla
rına ayırmış; Çarşamba gününü ise denetim yolları 
ile ilgili konulara hasretmiş bulunmaktadır: , Soru, 
Gensoru, Meclis Araştırması ve Genel Görüşme. 

içtüzüğün 20 nci ve müteakip maddeleri, Danış
ma Kurulunun siyasî partiler gruplarının temsilcile
ri ile alacağı önerileri doğrudan doğruya Yüce Par
lamentoya arz edeceği istikametindedir. 

Görüşümüz odur ki, gündemde bulunan kanun ta
sarısı ve tekliflerinin, verilecek bir önerge ile, gerek 
komisyonlar tarafından, gerek Hükümet tarafından 
verilecek öncelik önergesiyle görüşülmesine mani iç
tüzükte ve tatbikatta bir hüküm mevcut değildir. Ni
tekim Danışma Kurulunun, Yüce Parlamentonun 
onayına arz edilen kararında; Salı, Perşembe ve Cu
ma günleri, gündemde kanun tasarı ve teklifleri mev
cut olup, bunların görüşülmesine başlanıp, Çarşam
ba günü ise doğrudan doğruya Meclis denetimi ile il
gili görüşmelere geçilecektir, denilmektedir. 

Şu durum karşısında, öncelikle görüşülmesine ma
ni bir hüküm yoktur. Ancak, Danışma Kurulu, ya 
siyasî parti grupu temsilcilerinin çağrısı ile, veyahut 
da Millet Meclisi Başkanının çağrısı ile toplandığı an
da, daha evvelce almış olduğu karara muhalif olarak 
veyahut da ayrıntılı olarak öncelikle görüşülmesi 
sırasını tespit edebilir. Mevcut durumda ve mevcut 
kararda, onaydan geçen kararda, görüşülmesinde her
hangi bir sakınca mevcut değildir, içtüzüğün 50 nci, 
53 ncü maddesi ve 20 nci maddesinin hükümleri kar
şısında, görüşülmesinde, bu karar onaydan geçtiğine 
göre, fiilî, hukukî ve siyasî bir zaruret mevcuttur. 

— 619 — 



M. Meclisi B : 43 22 . 1 . 1976 O : 2 

Çünkü, Danışma Kurulunun kararına muhalif bir ka
rar mevcut değildir. 

Başka bir gün, Danışma Kurulu toplantıya çağrı
lır, öncelik ve ivedilik sırası tespit edilmek suretiyle 
alınan karar da yüce Parlamentonun onayına sunu
lur. O zaman, alınan karardan sonra öncelik ve ive
dilik sırası tespit edilen yasa teklifleri ve tasarılarının 
görüşülmesine geçilir. 

Bu bakımdan Başkanlığın tutumunda herhangi bir 
aykırı hüküm yoktur İçtüzük yönünden. Biz bunu 
benimsiyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Bu suretle lehte, aleyhte ikişer arkadaşımız fikir

lerini ifade buyurdular. 
Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulu geçen 

hafta hangi günde hangi konuların görüşüleceğini 
tespit eetmiş, bir öneri halinde Yüce Kurula getirmiş 
ve bu Genel Kurulca karara bağlanmıştı. Bu <luruma 
göre; Salı, Perşembe ve Cuma günleri kanunların gö
rüşüleceği, Çarşamba günleri; de oylamaların ve dene
timle ilgili işlerin görüşüleceği karara bağlanmış du
rumda idi. 

Ve, geçen hafta son oturumda, oturumu yöneten 
Sayın Başkan, Salı günü için hangi konuların görüşü
leceğini, bendeniz Salı günkü yönetimi idare eden ar
kadaşınız olarak; bugünkü gündemde yer alan kanun 
tasarı ve tekliflerini görüşeceğimizi, celsenin sonun
da ifade etmek, tasrih *~etmek suretiyle oturumu ka
patmış durumda idim. Bugün de aynı şekilde bu hu
susları tasrih ederek neyi görüşeceğimizi Yüce Kuru
lun bilgilerine sunarak celseyi kapatacağım. 

Bu gündem, hangi gün neyin görüşüleceği de ka
rarlaştırılmış olduğu cihetle, sayın üyelerin dolapla
rına atılmış, bir nevi bilgilerine sunulmuş durumda
dır. «Hangi kanunun ne zaman görüşüleceği hususun
da bilgim yoktu» şeklindeki bir fikir, bu durumda ge
çerli olamaz kanaatindeyim. 

İkinci husus: Demin de ifade ettiğim şekilde, 50 
nci madde gündemle ilgili genel prensipleri getirmek
tedir. 53 ncü madde ise; Sayın Uysal'ın da, Sayın 
Korkmazcan'ın da ifade ettiği gibi, bir istisnaî hali, 
acele hali gerekçe göstermek suretiyle, kabul edilebi
lir hali ifade etmektedir. 

Nitekim, demin kısaca arz ettiğim 53 ncü madde
nin gerekçesini, kısa olduğu cihetle aynen okumak 
istiyorum: 

«Bu madde ile acele hallerde, gündemde değişik
lik isteme yetkisi, sadece Başbakana veya esas komis

yon Başkanına tanınmıştır. Bu maddeye göre; bir ka
nun tasarısı veya teklifinin bekleme süresi geçmeden 
gündeme alınması, kanun tasarır*. veya teklifleri vesair 
komisyon raporları hakkında öncelik kararı alınması, 
bir kanun tasarı veya teklifi hakkında ivedilik kararı 
alınmasının doğrudan doğruya Genel Kuruldan is
tenmesi, kanun tasarı ve tekliflerinin, ancak Başba
kan veya esas komisyon başkanı konuyu acele görür
se, Genel Kurulda doğrudan doğruya yapabilecektir.» 
denilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, tipik bir misaldir. Az evvel 
okunan öncelik önergesi, Meclis Kitaplığının bir ace
le ihtiyacını karşılayacak ve sanıyorum Pazartesi gün
kü Bütçe Plan Komisyonundaki Meclis Bütçesinin gö
rüşülmesine yetişecektir. Öyle acele bir halde, Danış
ma Kurulunun toplanması, bir öneri getirmesi ve bu
nun Genel Kurula yetiştirilmesi bazı hallerde fiilen 
imkânsız olmaktadır. Ve arz ettiğim gibi iki yıldan 
bu yana yaptığımız tatbikat, hiç bir itiraza mahal 
kalmaksızın bu şekilde cereyan etmiştir. Ve esasen bir 
ana kaide «Genel Kurul gündemine hâkimdir.» diye 
hepimizin zihinlerinde vardır ve bunun yanında bu 
hadisede de öncelik önergesini tekrar okutup yine 
Yüce Meclisin onayına ve hakemliğine sunacağım 

Bu sebeple, yapılan tatbikatta bir aykırılık yok
tur. 

İkinci bir husus: Sayın Korkmazcan Komisyonun 
böyle bir önerge veremeyeceği hususunu tekraren 
kürsüye getirdiler. Geçen oturumda bu hususta kâ
fi cevap arz ettiğimi sanıyorum. 13 Mayıs 1975 tari
hinde, değerli arkadaşım sayın Ekşi'nin riyasetinde 
olan bir celsede bu hususlar derinliğine, genişliğine 
görüşülmüş; hatta o bir aylık sukutu hak müddeti 
olarak ifade edebileceğimiz zamanın geçmemiş ol
ması dahi, dermeyan edilmiş. Buna rağmen, Yüce 
Heyet bu hususu bir karara bağlamıştır. Bir tekriri 
müzakere niteliği taşıyacak olan bu hususu, oturumu 
yöneten Başkanınız olarak ben başka türlü anlayarak, 
başka türlü bir müzakereye mevzu yapamam. 

Bu sebeple ve ayrıca demin grup başkanvekilleri 
arkadaşlarımız görüşmede ifade buyurdular, günde
min bu hususunda meydana gelen tereddütü, yani 
gündemin tamziminde meydana gelen tereddütü or
tadan kaldırmak kasdiyle Sayın Başkanın, Meclis Baş
kanının bir toplantı yapacağı hususunu da ifade et
tiklerine göı e, bu da benim şu anda yapacağım tat
bikatı pekiştirmektedir. Yani, böyle bir karardan ev
vel, görüşmeden evvel yeni bir tatbikata mahal ver
memek ve esasen yapılan tatbikatın İçtüzüğe, tea-
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müllere uygun olduğunu da bilhassa belirtmek sure
tiyle, bu hususta da ayrıca bir oylama yapmayarak, 
şu dediğim gerekçeyle meseleyi böylece bağlayıp; ön
celik önergesini tekrar okutup Yüce Heyetin hakem
liğine baş vuracağım. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, oy
lamaya geçmeden önce beyanlarınız hakkında yerim
den bir maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ölçmen. Bir usul 
müzakeresi açtım; iki lehte, iki aleyhte konuşuldu, iç
tüzüğe göre bu konuda yapılabilecek şey yapıldı. 
Başkanınız olarak da ben, yapacağım tatbikatı ifade 
ettim. İşin bu safhasında size söz verme imkânım 
yoktur. Bağışlamanızı rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hayır, beyanları
nızla ilgili olarak. 

BAŞKAN — Artık beyan yok, bağladım mese
leyi. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, benim bir beyanımı yanlış değerlendirdiniz. 

BAŞKAN — Hangisi efendim? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Buyur

dunuz ki. (AP sıralarından «Usul müzakereleri, bit
ti» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, Meclisin 
selâmetle çalışması için, içtüzüğe uygun kararlar ala
bilmemiz için, ikazlarını dinlemek zorundayım efen
dim. Rica ediyorum, müsaade buyurun. 

Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkan, içtüzüğün 45 nci maddesi ile ilgili olarak tat
bik edilen usul hakkında da görüşlerimi ifade ettim, 
çünkü, biraz sonra oylayacağınız önerge ile ilgiliydi. 
Ancak, o konuda bir usul müzakeresi açılarak Meclis
te oylama yapılması talebinde bulunmadım. 

BAŞKAN — Evet, bulunmadınız efendim, anla
dım efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — içtüzüğe 
göre, daha evvel yapılan oylamanın da geçerli olma
dığı kanaatindeyim. Çünkü bu kadar açık bir hüküm 
dururken, onun üzerinde bir usul müzakeresi açı
larak Genel Kuruldan bir karar alınamaz. Çünkü 
bu karar içtüzüğü değiştirici mahiyettedir. Halbuki 
içtüzüğün hangi usullerle değiştirilmesi, gene içtüzü
ğümüzde yazılıdır. Onun için, ben, sadece Başkan
lığı ikaz etmek için bu hususları söylemiştim. 

BAŞKAN — Ben de cevap arz ettim efendim. Ben 
de cevap arz ettim, şüphesiz değerli arkadaşlarımdan 
bir kuşku kalmaması için sizin beyanınızın neticesi 

olarak, yapacağım tatbikat bakımından cevap arz et
tim, mesele halloldu. Bu safhada yapacağım başka 
bir şey yok efendim, lütfediniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Daha 
önce karara bağlanmış beyanlar.. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Daha bitirmediler, bekliyorum efen
dim. 

HASAN KORKMAZCAN '(Denizli) — Karara 
bağlanmış olan hususun usul müzakerelerinin sonun
da, daha önce 45 nci madde ile ilgili olarak oylama 
yapıldığını ifade buyurdunuz. O oylamanın içtüzü
ğü değiştirecek güçte olmadığını, benim usul anlayışı
ma göre geçerli bulmuyorum. Başkanhk Divanında 
bu meselenin ele alınması için ikazda bulundum efen
dim. 

Şimdiki meseleye gelince: Bu konuda gerçi oylama 
yapıp yapmamak zati âlinizin takdirindedir, ama bir 
usul müzakeresi açtınız; iki lehte, iki aleyhte konuş
ma yapıldı. Bundan sonra takdirinizi kullanarak oy
lama yapacaksınız. Meseleyi bu şekilde halledeceği
nizi müzakerelerin sonunda öğrendim, vuzuha var
dım. Onun için, «Oylama yapmıyorum» deseydiniz, 
haklı olabilecek bir tutum olurdu. Halbuki zati âliniz 
bu konuyu, daha arkadaşlarımız söz alırken «Lehin
de» veya «Aleyhinde» diyerek ortaya kendiniz koy
dunuz. Yani meseleyi başlangıçta ortaya siz koydu
nuz. Görüşünüz o olduğu halde meseleyi niçin.. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, yeni bir konuş
ma yapıyorsunuz. Benim belki ifade tarzım eksik ola
bilir, sizi beğendirecek tarzda da olmayabilir. Rica 
ediyorum. Şimdi ben, müzakerelerin sonunda, aleyh
te konuşan arkadaşlarımızın beyanlannın Başkanlığın 
tatbikatını değiştirecek nitelikte olmadığını ifade et
tim. Bu suretle tatbikatın yerinde olduğunu, devam 
edeceğimi de ilâve ettim, efendim. 

FERRUH BOZBEYLt (istanbul) — Oylama ya
pacak mısınız? 

BAŞKAN —Hayır yapmayacağım efendim, ge
rekçesini de arz ettim. 

Buyurun Sayın Ölçen.' 
ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Efendim, 

eğer yanlış anlamadı isem, gündemin üye arkadaşla
rın gözlerine atıldığını, dolayısiyle, hiç olmazsa üçün
cü Birleşimde hangi yasaların görüşüleceğine dair mil
letvekillerinin bilgisi olduğunu ifade ettiniz. Eğer 
mevcut gündemde 47 adet yasa, 43 ncü Birleşimde ve
ya 44 ncü Birleşimde hepsi konuşulacak ise dedikle-
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riniz doğrudur. Ama, tahmin ediyorum ki, bütçe bu
raya gelinceye kadar 47 tane yasanın görüşülmesi ola
nak dışı olduğuna göre, hiç bir milletvekili arkadaşı
mız Şubatın 12'sine kadar olan süre içinde hangi ya
sanın gündeme ne zaman konulacağı, ne zaman koşu-
şulacağına dair bilgi sahibi olmayacaktır. Bu neden
le, bilgi sahibi olmayan milletvekili arkadaşlarımızın 
burada bilgi sahibi imiş gibi gözlerine atılan gündem 
maddelerindeki 47 yasanın hepsinin bir iki Birleşim
de görüşüleceğine dair Yüce Meclise sunduğunuz bil
gi yanlıştır. Dolayısıyle bendeniz şu hususu istirham 
ediyorum: İçtüzüğümüzün 45 nci maddesinin halel
dar edilmiş bulunmasına dair Cumhuriyet Halk Par
tisinin kaydedilen iradesinin zapta geçmesini.. Aslın
da, buradaki yasaların, 45 nci madde gereğince yeni 
komisyon tarafından benimsenmesi işlemi gerçekleş
mesinden esasen görüşülmesi mümkün değil. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ölçen, müsaade 
edin efendim. 

Usul müzakeresi açtım, 45 nci madde ile ilgili ge
çen oturumdaki görüşmenin cevabını verdim. Şimdi 
biz yeniden, âdeta meseleyi konuşma konusu yapıyo
ruz. Bunlar kısa ikazlar, nihayet bir cümle olur; bir 
noktaya münhasır olur. Konuşulmuş bir mesele hak
kında yeniden, yeniden konuşursak yerimizden bir 
adım ileriye gidemeyiz.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Özür dilerim 
Sayın Başkanım, ben sadece bir örnek olarak sun
dum. Aksi halde 45 nci maddenin müzakere edilme
sine, geri dönülmesine taraftar değilim. Çünkü zatı 
âlinizin kararlarına oldukça itibar eden bir üyeyim. 

BAŞKAN — İltifatınıza teşekkür ederim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Benim bura

da üzerinde bilhassa ısrarla durduğum nokta, yalnız 
benim değil bütün partilerin üye arkadaşların, grup 
sözcülerinin buraya gelince hangi yasanın ne zaman 
görüşüleceğine dair kesin ve sarih bilgi sahibi olma
sı lâzım. 47 tane yasanın, gündemin bu maddesinde 
yahut bugün veya yarınki birleşimde konuşulması 
mümkün olamadığına göre, üye arkadaşlarımız önü
müzdeki hafta veya daha önümüzdeki hafta hangi 
yasaların konuşulacağına dair bilgi sahibi olamaz. Za
ten böyle olsa idi öncelikle söz konusu olmazdı; zaten 
hepsi görüşülecek ve yasalaşacak demektir. Demek 
ki, öncelik önergesinin nedeni, buna 43 ncü, 44 ncü 
ilâhere, birleşimlerde sıranın gelemeyeceğidir. Bu ne
denle istirham ederim, İçtüzüğümüzün 50 nci madde
sini uygulayalım, arzu ederseniz hemen şu esnada 
bir Danışma Kurulu istihsal edelim, 50 nci madde de 
uygulanmış olsun. 

Benim maruzatım budur. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçen. Arka

daşlarımdan özellikle rica ediyorum, bu kabil görüş: 

meler İçtüzüğümüzün dışında yeni bir görüşme şek
li doğuracak korkarım teamül haline gelecek. 

Şimdi, az evvel ifade ettiniz: Danışma Kurulunu 
gündem tespiti üzerine toplandığınızda bahsettiğiniz 
bütün hususları orada dermayan edebilir, yeni şekil
ler koyabilirsiniz. 

Ben bu oturuma gelirken, bu oturumu idare ede
cek olan Başkanınız olarak, benim elimde bir İçtüzük, 
benim yanımda geçmiş teamüller, benim elimde bir 
müessese olarak 53 ncü madde şeklinde İçtüzükte 
yer alan 53 ncü maddeye göre öncelik teklifleri var
dır. Ben bunlara göre tatbikat yapmağa mecburum. 
Aynı şeyleri tekrar tekrar söylersek bir netice alama
yız, bir. 

İkincisi, bizim de vaktiyle - müsaade ederseniz, 
biraz daha fazla Parlamentoda olan bir arkadaşınız 
olarak bu «Vaktiyle» sözünü söyledim - şikâyet et
tiğimiz bir konuydu. Bugün hangi kanunları görüşe
ceğiz? Şüphesiz bunların tamamının net olarak, ne 
bir eksik ne bir fazla bilinmesi sayın milletvekilleri
nin alâkaları bakımından, hazırlıkları bakımından iyi
dir, yolunda bir işlemdir; fakat siz de kabul edersi
niz ki, bir gündemi tatbike geçildiğinde, evvelki gün 
de görüldüğü gibi Komisyon olmayabilir, Hükümet 
olmayabilir, daha sonraki maddelere geçilebilir. Mad
deler, görüşme miktarı itibariyle çabuk geçebilir. Me
selâ bugün hiç ummadığınız şekilde gündemde yer 
alan 47 tane maddeyi görüşmemiz mümkün olabilir. 
Bunu arkadaşlarımıza, Meclis Başkanlık Divanı ola
rak, Kanunlar Müdürlüğü olarak, gündemin kanun 
tasarı ve teklifleri kısmında yer alan hususatı bütü
nüyle birlikte veriyoruz. Her arkadaşımızın da her ka
nun teklifiyle ilgili olması, çalışma bakımından, müm
kün olmayabilir; ama müzakereyi dinlemek, oyunu 
izhar bakımından şüphesiz olacaktır. 

Bu bakımdan bir gün evvelden nasıl celseyi ka
patırken «Bugünkü kanun tasarı ve tekliflerini görüş
mek üzere kapatıyorum» dediğimde görüşülecek mad
deleri ifade ediyorsam, sayın milletvekillerinin bu 
hususta bilgileri sağlanmış olmaktadır. Bunu bir de
fa daha arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Ölçmen. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, ku

sura bakmayın ihlâl ediyoruz belki teamülleri; ama 
bir beyanınıza cevap vermek lüzumu hasıl oldu. Çün
kü Sayın Grup sözcümüze cevaben bu beyanda bu-
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lundunuz. ve hakaretamiz bir ifadede bulundunuz; 
«Bugünkü gündemi, dolabında bulan her milletveki
li ne görüşüleceğini bilmek zorundadır» mealinde. 

BAŞKAN — Bir şeyi bilhassa hemen söyleyeyim, 
hiç ölçüsüz beyanda bulunduğumu sanmıyorum, o 
kastım da yok, o itiyadım da yok. Rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Meselâ, bugünkü 
gündem elimde, 15 sayfalık gündem bastırmışsınız, 
boşuna masraf edilmiş. «Başkanlığın genel kurula su
nuşları», «Özel gündemde yer alacak işler», «Seçim,». 
Hep yapılmayan, olmayan şeyler. «Oylaması yapıla
cak işler», «Genel Görüşme ve Meclis Araştırması 
yapılmasına dair görüşmeler» diyorsunuz; bugünkü 
gündemde 51 tane madde var, sonra sözlü sorulara 
geçiyorsunuz. 15 tane sayfa bastırmışsınız boşu bo
şuna. 

Zatiâlinize soruyorum, gelen bir milletvekili sıra
sının üstünde veya dolabında bu gündemi bulduğun
da bugünkü müzakerelerle alâkalı neyi bilebilecektir, 
neyi öğrenecektir? 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin bu
lunduğu kısımdaki her kanunun görüşülebileceğini 
peşinen kabul edecektir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ben zatı âlinize 
Başkanlığın bastırdığı 15 sayfalık bugünkü gündem
den bahsediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, arz ettim, Salı, Per
şembe ve Cuma günleri kanun tasarı veya tekliflerinin 
görüşüleceği belli. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Burada öyle bir şey 
yok, bugünkü gündemde yok Sayın Başkan, bu bir. 

Ben grup Başkanvekili olarak burada yetkililerden 
ilgili raporları istedim; «Raporlar mevcut değildir» 
dediler, iki. Ben grup Başkanvekili olarak görüşü
lecek konuların raporunu bu Mecliste bulâmazsam, 
milletvekilleri müzakereyi nasıl yürüteceklerdir; bu
rada, zatiâlinize soruyorum. 

BAŞKAN — Ben İçtüzüğe göre muamele yapıyo
rum efendim. 

Başkaca bir şeyiniz varsa, hele siz grup başkanve
kili... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, üçün
cüsü 

BAŞKAN — Bunu karşılayayım müsaade 
ederseniz, üçüncüyü de dinleyeceğim efendim. 

Grup Başkanvekili olarak her şeyin kolayı var. Da
nışma Kuruluna öneri götürürsünüz, bu bahsettiğiniz 
hususlarda eğer içtüzüğe uygun olmayan hususlar 

varsa, bilgiyi eksik yeren hususlar varsa iköıal etti
rirsiniz Beyefendi, rica ederim., 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Danışma Kurulu
nu zatiâliniz veya sayın Başkanın çağırmasını bekli
yoruz. 

BAŞKAN — Bendenizin o hakkı yok efendim. 
Sayın Başkan eğer lüzum görürse, başkanvekillerinin 
de Danışma Kuruluna çağırılmasına kendisi karar ve
rebilir. İki senedir Başkanvekilleri olarak biz hiç Da
nışma Kuruluna girmedik efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Üçüncü ve yine 
mühim olan bir husus, sayın Başkan, burada eğer 
hakikaten hayatî, ülke sorunlarım ilgilendiren mese
leler konuşacak olsaydık, belki bu biraz da İçtüzü
ğün çiğnenmesine göz yumarak müsamaha göstere
cektik; ama.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Ölçmen.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, bu

yurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bir dakika Sayın 

Aygün.. 
Öncelik istenilen konular şunlar: Üç vatanda

şımıza vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanması.. 
Öncelik isteyen konulara bakınız. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tarım sigortası 
değil, emeklilikle ilgili değil. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Üç kişiye maaş 
bağlanması. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen, mü
saade buyurun efendim. Konuşma yapıyorsunuz. Bir 
önceliği verme komisyon başkanına veya ilgili baka
na ait, onun derecesini ben bu oturumu yöneten Baş
kan olarak tayin yetkisinde değilim efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ama, gülünç mev
kie düşüyoruz. Üç vatandaşa maaş bağlıyacağız di
ye, İçtüzüğün ihlâline hacet yoktur. 

BAŞKAN — Beyefendi, lütfen oturunuz, rica edi
yorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Milletvekilleri lisan 
öğrensin diye,.. 

BAŞKAN — Başka söz vermiyorum efendim, ri
ca ediyorum oturunuz efendim, lütfen oturunuz efen
dim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bu kanunun burada 
şimdi, öncelikle görüşülmesiyle İçtüzüğü çiğniyor
sunuz. 
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BAŞKAN — içtüzük hususunda bu kadar titiz 
olduğunuza göre, lütfen yine, İçtüzüğe uyarak hare
ket ediniz, sizden bunu bekliyorum. Rica ediyorum. 
Efendim, rica ediyorum, lütfen efendim. 

1. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arka
daşının, Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve iki arka
daşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 2/215; 2/76 C. Senatosu : 2/87) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 67 ve 67'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 500) (Devam) 

BAŞKAN — Öncelik önergesini okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun 
teklifi hakkında Bütçe Plan Komisyonunun tavsiye
leri ile ilgili rapor yeniden basılmış ve Sayın Üyelere 
dağıtılmıştır. 

Kitaplık hizmetlerini düzenleyen Kanun teklifi
nin gündemdeki bütün işlemlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Komisyon ve Meclisi temsilen İda
reci Üye burada. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen Komisyon ve İdareci Üye arkadaşımız ye
rini alsın. 

Rapor kısa olması sebebiyle okutuyorum. 
(Plan Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Plan Komisyonu raporunu dinlemiş 

bulunuyorsunuz. 
Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu teklifi 
Amaç : 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki

taplığı; üyelere yerli ve yabancı yayınları en geniş 
çerçevede izleme olanağı sağlayan ve görevleri nede
niyle Meclislerde duyulacak her türlü bilgi edinme ih
tiyacını karşılayan bir kuruluştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Komisyonun benimseme kararını oy-

Arkadaşlarımın bundan böyle hassasiyet göster
dikleri nokta ile, tezat teşkil edecek tarzda vakit zi
yanına sebebiyet vermemelerini önemle rica ederim, 

larmıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiş, 1 nci madde kesinleşmiştir. 

Kitaplığın yönetimi : 
Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki

taplığı teşkilât bakımından, Millet Meclisi Başkan
lığına bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini ortaklaşa 
ilgilendiren hususlarda Cumhuriyet Senatosu Başka
nının mütalâası alınır. 

BAŞKAN — 2 nci madde Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Komisyonun benimseme kararını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiş, 2 nci madde kesinleşmiştir. 

Kitaplık Karma Komisyonu teşkili : 

Madde 3. — Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu yönetir. Bu Ko
misyon her iki Meclisin içtüzüklerine göre Genel Ku
rullarınca seçilmiş beşer üyeden kurulur. 

Kitaplık Karma Komisyonu ilk toplantısında, ara
larından bir başkan ve Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi üyelerinden birer sözcü ve bir kâtip se
çer. 

Kitaplık Müdürü Karma Komisyonun sekreterlik 
hizmetlerini de yürütmekle görevli danışmanıdır. 

Kitaplığın amacına uygun biçimde verimli olarak 
çalışmasını sağlamak, yerli ve yabancı her türlü ya
yını, gerekli araçları ve gereçleri seçmek ve satınal-
mak ve personel ücretleri dışındaki her türlü harcama
ları yapmak hususlarında karar verme yetkisi Kitap
lık Karma Komisyonuna aittir. 

Komisyon, Kitaplık kadrosu ile yıllık bütçesini 
de hazırlar ve Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi Komisyonumuz be
nimsemiştir. Komisyonun benimseme kararını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiş, 3 ncü madde kesinleşmiştir. 

Kitaplık hizmetleri : 

Madde 4. — Kitaplık hizmetleri şunlardır : 
a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayın için çağdaş 

kataloglama ve sınıflandırma sistemlerinden en uy
gun olanını saptayıp uygulamak. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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b) Konu uzmanları ve kitaplık uzmanları tara
fından üyelerin bilgi edinme ve belge sağlama ihti
yaçlarını en kısa zamanda ve en iyi biçimde karşıla
mak. 

c) Yabancı dillerdeki yayınlardan üyelerin çalış
maları için yararlanmasını sağlayacak çevirileri yap
mak. 

d) Mikrofilm, fotokopi ve teksir cihazlarından 
çağdaş kitaplık sistemlerinin gerektirdiği ölçüde ya
rarlanmak ve üyeleri yararlandırmak. 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya
bancı dil bilgilerini geliştirmek ve yeni diller öğrenme
lerini sağlamak amacıyle yeni tekniklere uygun dil 
laboratuvarları kurmak ve çalıştırmak. 

f) Yerli ve yabancı kitap, dergi, gazete, bülten, 
tutanak, rapor ve benzeri her çeşit yayınları ve kap
sadıkları konuları üyelere duyurmak için ayda bir 
bülten yayınlamak ve kitaplık hizmetlerinin gerektir
diği diğer yayınları yapmak. 

g) Ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuru
luşlar ile bunlara bağlı olarak çalışan kurumların ya
yınlarını üyelerin yararlanmaları için izlemek ve top
lamak. 

h) Kitaplığın olağan işleyişinin icabettirdiği diğer 
hizmetleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — 4 ncü madde Komisyonumuzca ay
nen benimsenmiştir. Benimseme kararını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş ve 4 ncü madde kesinleşmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum : 
Kitaplık personeli : 
Madde 5. — Kitaplık personeli, kitaplık uzman

ları, belli bilim dallarında yeteneği saptanmış ya
bancı dil- bilen konu uzmanları dil öğretmenleri çe
virmenler, danışmanlar, memurlar, daktilolar, tek 
nisyenler, ciltçiler ve müstahdemlerden oluşur. 

Kitaplık personeli 4 ncü maddedeki yazılı kitap
lık hizmetlerini gerçekleştirecek nitelikteki kişiler ara
sından sınavla seçilir. 

Sınav kurulu, (5) kişiden oluşur ve Kitaplık Kar
ma Komisyonu tarafından kurulur. 

Kitaplık Müdürü, Müdür yardımcıları, kitaplık 
ve konu uzmanları yapılacak sınav sonunda Karma 
Komisyonun teklifi üzerine Millet Meclisi Başkanlı
ğınca atanır. Bunların dışında kalan personel ise ge
nel hükümler uyarınca Karma Komisyonun teklifi 
ile Millet Meclisi Başkanlığınca atanır. Hizmetin et
kin bir biçimde yürütülebilmesi ve temini güç eleman

ların sağlanabilmesi yönünden kitaplığa sözleşmeli 
uzman alınabilir. 

BAŞKAN — 5 nci madde Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Komisyonun benimseme kararını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiş ve 5 nci madde de kesinleşmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum : 
Kitaplıktan yararlanma : 
Madde 6. — Kitaplıktan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri ile eski üyelerin ve bunların dışındaki 
kişilerin yararlanma şartları, 4 ncü maddede belirti
len hizmetlerin sınır ve kapsamı Kitaplık Karma Ko
misyonunca hazırlanacak ve Millet Meclisi Başkanın
ca onaylanacak Yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — 6 nci madde Komisyonumuzca ay
nen benimsenmiştir. Benimseme kararını onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş ve 6 nci madde kesinleşmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum : 
Kitaplığın çalışma süresi : 
Madde 7. — Kitaplık, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Kurulları ile komisyon toplan
tılarının devamı süresince ve tatil günlerinde üyelerin 
yararlanması için açık tutulur. 

Yukarıdaki süreler dışında da Kitaplığın açık tu
tulacağı süreler Kitaplık Karma Komisyonu tarafın
dan belli edilir. 

Olağan çalışma saatleri dışındaki açık tutulan Ki
taplığın hizmetlerinin aksamaması için Kitaplık Mü
dürü tarafından gerekli tedbirler alınır. 

BAŞKAN — 7 nci madde Komisyonumuzca ay-: 
nen benimsenmiştir. Benimseme kararını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş ve 7 nci madde kesinleşmiştir. 

Onuncu maddeyi okutuyorum. 
Alımlarda usul : 
Madde 10. — T. B. M. Meclisi Kitaplığı için 

yapılacak her türlü alımlar 2490 ve 1050 sayılı Ka
nunlara tabi değildir. 

Bu alımların usulü Yönetmelikte belirtilir. 
BAŞKAN — 10 ncu madde Komisyonumuzca ay

nen benimsennr'ştir. Benimseme kararını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir ve 10 ncu madde kesinleşmiştir. 

Onbirinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — 1975 yılı Bütçe Kanununa ekli 

Millet Meclisi kadrolarının, Kitaplık Müdürlüğü kıs
mına, ilişik (I) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 
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BAŞKAN — 11 nci madde de Komisyonumuzca 
aynen benimsenmiştir. Komisyonun benimseme ka
rarım oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 11 nci madde de aynen kabul edilmiş ve 
kesinleşmiştir. Bu suretle kanun kesinleşmiştir. 

2. — Ordu Milletvekili Memduh Eksi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin 
oğlu îstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in esine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (1) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin 20 Ocak 1976 Salı günkü 41 nci 

Birleşimin gündeminde yer alan «Kanun tasarısı ve 
komisyonlardan gelen diğer işler» meyahında 8 nci 
sıra numarasında yer alan Abdurrahman Vahit oğlu 
1924 îstanbul doğumlu Mehmet Baydar'ın ve Mah
mut Hayrettin oğlu 1942 îstanbul doğumlu Bahadır 
Demir'in Los Angeles Baş Konsolosu ve Muavin 
Konsolosu olarak görev yaptıkları sırada menfur bir 
suikast sonucu şehit edilmeleri üzerine geride bırak
tıkları eş ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifinin gündemde 
bulunan diğer maddelere takdimen öncelikle görüşül
mesini müsaadelerine arz ederim, 

Seyfi Öztürk 
Dışişleri Bakan V. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. 
Dışişleri Bakanlığı yetki belgesini havi temsilci 

burada. 
Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin gerekçesini okutuyorum, içtü

züğün 38 nci maddesine göre, Komisyonda görüşül
meden Yüce Heyete indiği için gerekçesini okutuyo
rum : 

• Gerekçe 
.^Amerika'nın Los Angeles Başkonsolosu iken 

27 . 1 . 1973 tarihinde katledilen Abdurrahman Vait 
ve Hatice'den doğma 1924 îstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar ile Konsolos olarak görevli, Mahmut Hay
rettin ve Hatice Necibe'den 1942 îstanbul doğumlu 
Bahadır Demir'in hayatta kalan eş ve çocuklarına 

(1) 176 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

ilişikte sunduğum miktarlarda maaş bağlanmasını 
teklif ederim şöyle ki: 

(Hariciyede görevli her iki yurttaşımız 27.1.1973 
tarihinde Mıgırdıç Yanıkyan adında 77 yaşındaki bir 
Ermeni tarafından tuzağa düşülerek, kendilerine ateş 
edilmek suretiyle öldürülmüşlerdir. Olayın gerçek 
yönü henüz anlaşılmamış ise de, kökü tarihe daya
nan bir kin ve intikam duygusunun olaya sebebol-
duğu kuvvetle tahmin edilmektedir. Yurt dışında, 

'Türkiye alehyine Ermeni örgütlerinin yaptığı propa
gandalar bilinen bir gerçektir. Bu sakim propagan
dalara tarihî olaylar sebebolarak gösterilmektedir. 
Memnuniyetle ifade edelim ki, tarihimiz bu menfî 
propagandaları etkisiz bırakacak nitelikte bulunmak
tadır. Hal böyle iken her iki hariciyemiz bu olumsuz 
propagandaların kurbanı olmuşlardır. 

Milletçe hepimizi büyük bir üzüntüye gark edep 
bu katil olayı sebebiyle her iki görevlinin hayatta 
kalan eşi ve çocuklarına hayatta kaldıkları sürece 
maaş bağlanması bize has âlicenap duygumuzun isa
betli bir sonucu olacaktır. 

«Bu sebeplerle işbu kanun teklifi yapılmış bulun
maktadır.» 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde görüşmek 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul doğumlu 
Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut 
Hayrettiııoğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır De
mir'in eşine vatanî hizmet tertibinden maaş bağlan

masına dair kanun teklifi 

Madde 1. — Amerikan'ın Los Angeles şehrinde 
görevli iken katledilen Abdurrahman Vahitoğlu Meh
met Baydar'ın eşi Güner Baydar'a ayda 1 500 TL., 
kızları Leylâ Baydar ile Asuman Baydar'a ayda 
1 000'er TL. ve Mahmut Hayretinoğlu Bahadır De
mir'in eşi Sina Demir'e ayda 1 500 TL. hayatta kal
dıkları sürece, vatanî hizmet tertibinden aylık bağ
lanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Birinci, maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Şubat 1973 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 
hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sa
yısı : 222) (1) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik önergesi vardır, 
oktuyorum: 

(Yüiksek Başkanlığa 
,MiHıet Meclisi Gündeminin 48 nci sırasında bu

lunan «1.615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14 noü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi 
ve 10 ncu maddenin sondan ikinci fıkrası hükmünün 
yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun Tasarısı» 
(1/314) (S. Sayısı: 222) mn müstaceliyetine binaen 
bütün işlere tafcdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Aydın 

(tsmet Sezgin 
BAŞKAN — Sayın Komisyon burada. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, 48 nci maddesi yok efendim. 
BAŞKAN — Efendim, eski tarihli olduğu için sıra 

sayısından bulacağız sayın Ölçen. Gündemin 39 ncu 
sırasında. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkili memuru bu
rada, yetki belgesi var. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarımızın bilgi sahipleri olımaları için, Ko
misyonun raporunu okutuyorum: 

(Plan Komisyonu Raporu okundu) 
'BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sanlı kişisel mi, Grup adına 

mı efendim? 

(1) 222 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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ALÎ SANLI (Burdur) — Grup adına. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, zaptı tetkik ettiniz mi efendim? 
BAŞKAN — Bekliyorum efendim. 
Buyurun sayın Sanlı. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın milletvekilleri; 
Gündemin 38,3/9 ve 43 ncü maddelerinde yer alan 
«492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarifenin 
değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, değişik 86 ncı 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin tasarı,» «1615 Sa
yılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesiyle 10 ncu. 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin tasarı» ve «5682 
Sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine ilişkin tasarı» ile daha önce görüşü
lüp kabul edilen «1111 sayılı Kanunun bazı madde
lerine ilişkin tasan» ların ortak gerekçelerinde aynen 
şöyle denilmektedir: «Kanun Tasarısı, yurt dışında
ki işçilerimizin günlük hayatlarında, yurda dönüşle
rinde veya çalıştıkları ülkelerde bazı güçlükleri gide
rebilmek amacıyle hazırlanmıştır. Yurt dışında bü
yük fedakârlıklarla çalışan ve millî ekonomimize geniş 
katkıları olan işçilerimizin, bazı yönetmeliklerde yapı
lacak değişikliklerle veya idarî kararlarla karşılan
ması mümkün olan ihtiyaç ve dilekleri yanında, mut
laka kanun değişikliğini gerektiren şikâyet ve ihti
yaçlarının da bulunduğu tespit edilmiştir.» 

Dikkat edilirse bu gerekçelerin, bütün tasarılarda 
kelime ve virgül değiştirilmeden konulduğu görül
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu gerekçeleri veya ortak 
gerekçeyi biraz açmak ve bu gerekçelere uygun birer 
düzenleme ile mi karşı karşıya olduğumuzu belirt
mek isterim. 

Cephe Hükümetinin ve öncesi Demirel hükü
metlerimin Batıya işçi göndermek ve mümkün oldu
ğu kadar çok göndermek dışında belirli hiç bir poli
tikası yoktur. Oysa bu konunun, kalkınma planla-
rıyle, Türk ekonomisinin genel gelişme çizgisiyle, 
özetle, Türkiye'nin geleceğiyle birlikte düşünülmesi, 
ona göre tasarlanması gerekirdi; ama böyle ciddî 
bir çalışma yerine, altın yumurtlayan tavuk misali, 
tek amaç olarak, gönderilen işçi sayısının ne pahası
na olursa olsun artırılması esas alınmıştır. 

Gerekçede belirtildiği gibi, milî ekonomimize 
katkıları olan işçilerimizin yurt dışında çalışmaları 
nedeniyle işsizlik bir ölçüde giderilmiş ve karşılığında 
her yıl bir milyar dolar döviz girmiştir. Ayrıca, öğ
rendikleri teknik bilgilerini ileride, gelecekte sanayi-
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beşmemizekatkıları olacaktır, fakat bir gün Türfciye*-
ye dönmeleri halinde ne gibi tedbirler alınmıştır, 
alınması düşünülmektedir, belirli değildir. 

/Yurda giren dövizler, dışa bağımlı bir sanayie 
ve spekülatif ithalâta hovardaca ayrılarak sözde mil
lî kapitalizmin unsurları olan gayri millî unsurlar bes
lenmiştir. 

ıDeğerli milletvekilleri, işçilerin getirdiği dövizler, 
üstelik dar ve yoksul kesimlerin aleyhine işletilerek 
hızlı fiyat artışlarının nedeni olmamakta mıdır? 

Türk sanayiine yetişmiş insangücü olarak, gele
cekte katkılarının olacağını da söylemek güçtür. Batı 
Berlin'deki Bilim Merkezinin Uluslararası Karşılaş
tırmalı Sosyal İncelemeler Enıstiteüsünce Türk işçile
ri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da 
4,5 yıl kalan işçiler bu süreyi hep aynı basit, düz ve 
kötü işte geçirmişler ve o çalışma dalında yeni bir
takım beceriler edinememişlerdir. Zaten çoğu da, 
döndükten sonra işçıi olarak kalmak niyetinde de de
ğillerdir. 

Değerli milletvekilleri, bütün koşullarını alıcı
nın tayin ettiği bir emekçi pazarı karşısında Türkiye 
ise gittikçe geri adımlar atmaktadır. 1976 yılında 
Türkiye AET'ye önemli tavizler vermiştir. Bunların 
ayrıntılarına bütçe-sırasında gireceğiz; ama şu kada
rını şimdiden söyleyelim ki, Türk işçilerinin serbest 
dolaşım ilkesini uygulamaya koymaya bile isteksiz 
davranan AET, âdeta batı sermayesinin Türkiye'de 
serbest dolaşımım istemektedir. 

iMillî Selâmet Partisinin Ortak Pazara karşı olan 
«Haçlı» düşüncesini seçim öncesi anlıyorduk; ama 
sermaye sınıflarıyle bütünleşen bir Cephe İktidarı 
ortağı olarak aynı işlere daha istekli davrandığını gö
rerek yadırgıyoruz. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, izin verirse
niz yardımcı, olma bakımından... 

BAŞKAN — Ben de o kanaatteyim, bir dakika 
efendim. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Arkadaşımız galiba yanlış 
anladı. 

ALİ SANLI (Devamla) — Yanlış anlamadım 
efendim. Genel gerekçede yer alan... 

BAŞKAN — bir dakika efendim. 
ALİ SANLI (Devamla) — Türk işçilerine... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, arz edeyim. 

efendviı. 

(Şimdi, tasarının iki maddesinden birincisinde ko
nu, malullere araç gereç getirme, ikincisinde zat ve 
ev eşyası... 

ALİ SANLI (Devamla) — Tamam efendim. Bu 
maddeleri düzenleyen yasanın genel gerekçesinden 
okuyorum sizlere. 

'BAŞKAN — Gerekçeyi değil; ben tasarının tü
mü hakkında söz verdim. 

ALİ SANLI (Devamla) — Sayın Başkan, bir 
gerekçeyi Hükümet bir espri ile getiriyor. Bu gerek
çeye karşı söyleyeceklerimle kendi esprimi koymam 
lâzım. İstirham ederim. 

BAŞKAN Güzel de, bu sınırlar içerisinde kalma
sını rica ediyorum sayın Sanla. 

ALİ SANLI (Devamla) — Geliyorum efendim, 
geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... 

ALİ SANLI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 
Batıdaki işçilerin durumunu gerekçe şöyle tanımlı
yor: «Yurt dışında büyük fedakârlıklarla çalışan
lar...» 

Buna katılmamak mümkün değil. Yurt dışında
ki işçilerimizin Batı tarafından sağlanan imkânları, 
aynı ülkelerin kendi işçilerine yarattıkları imkânlar
la değerlendirmek gerekir. Türk işçilerinden kesilen 
vergilerin, sigorta primlerinin, sendika ödentilerinin 
çok küçük bir bölümü onlara sosyal hizmet olarak 
geri verilmektedir. Bu paranın çoğu Alman işçileri
nin sosyal koşullarının düzeltilmesinde kullanılmak
tadır, Nitekim, bütün kapitalist ülkelerde, sosyal si
gorta primlerinde gittikçe artan bir büyüme olduğu 
haîıde, yalnız Almanya'da, işçilerimizin yoğunlaşma
sından bu yana prim artışı olmamıştır. Çünkü, işçile
rimizden kesilen beş adet sigorta priminin, sade iki 
adedinin yurda gönderilmesi konusu bile tartışılmalı
dır. 

Ortak Pazarla görüşmelerde şimdiye kadar hep 
mal kotaları ile ilgili pazarlıklar yapan ve onda bile 
sanayileşmenin gerisine düşen birtakım tavizleri ka
bul edenlerin, stratejik önemi bulunan işçi sorunları
na verdikleri yeterli ağırlık bundan ibarettir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı da, seçim politi
kasının ürünlerinden biridir. Değiştirilmek istenen 
mevzuat neydi, şimdi ne yapılmak isteniyor? 1,615 
sayılı Yasanın 8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının 
(a) bendini, eski metni aynen okuyorum: «Gümrük 
giriş tarife cetvelinin 87. 11 pozisyonunda yer alan 
ve maluller tarafından kullanılmak üzere hususî su
rette imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan, 
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motorlu veya motorsuz 'koltuklar ve benzeri vasıta
lar» dönülmektedir. Yani, bu fıkranın kapsamına gi
renler gümrük muafiyetine tabidir. Şimdi ise, değişik
lik teklifi metnine baktığımız zaman, iki kelime de
ğiştirilmektedir; Birinci kelime, «87 - 02)» ve ikinci 
kellime «kara nakil vasıtaları» dır. Diğerleri, kelime
siyle, virgülıüyle aynıdır. 

O halde, yani unsurlar nedir? Birinci unsur, 
87.02'de yer alan pozisyon ithal edilmiştir. İkinci un
sur, «benzeri vasıtalar» yerine, «kara nakil vasıtala

rı» kapsamı alınmıştır. Bunun için yasa düzenlemeye 
gerek yoktur. Zira, «motorlu veya motorsuz vasıta
lar» kapsamının bir tüzük veya yönetmelik değişik
liğiyle sağlanması mümkündü. Bunun için pozisyon 
değiştirmeye gerak yoktur. 

Ayrıca, «kara nakil vasıtaları» açıklayıcı bir de
ğişiklik değildir. Bu ölçüyü getirdiğimiz takteirde, 
hava ve deniz nakil vasıtaları gibi unsurlar kapsam 
dışında mı kalacaktır? «Motorlu ve motorsuz vasıta
lar» deyiminin daha geniş kapsamlı olduğu aşikârdır. 
Ayrıca yurt dışından getirilmesi mümkün bu araçlar 
pozisyon ile intibak içindeydi; şimdi ise, 87.02 po
zisyonda yer alan, 'ki, pozisyonu aynen okuyorum : 
«İnsan veya eşya nakline mahsus motorlu kara na
kil vasıtaları, spor otomobiller ve troleybüsler dahil, 

motorun cinsi ne olursa olsun. 
«a — Binek otomobiller ve otobüsler,» 
«b—Sairler» 
Diyerek, uygulamada birçok suiistimale açık kapı 

getirilmiştir. 
Daha dün sayın Bakan yolsuzlukları kabul etmiş 

ve «uğraşıyoruz» demiştir. Şimdi bu metnin işleyi
şini göreceğiz, yurt dışındaki işçilere mi, komisyon
culara mı kolaylık sağlanacaktır? 

Değerli milletvekilleri, yurt dışındaki malul işçi
lerimizin yurda girişlerinde her türlü kolaylığın gös
terilmesinden ve onların yapabilecekleri mesleklerle 
ilgili, getireceği araç ve gereçlerden de her türlü 
vergi ve resim alınmamasına taraftarız. Ancak, bu 
maddenin yurt içindeki sakat ve malullerin de ithalini 
kapsadığı gözden kaçmamalıdır. Türkiye'de, devlet 
bu kişilere elini atmış değildir. Birtakım dilenci çete
lerinin - ki, her hür teşebbüs buraya da el atarak, sa
kat ve malul yurttaşlarımızın sırtından, cadde ve 
sakakları tekellerine alarak, bir çıkar düzeni kurduk
larını biliyoruz - yarın, bu ithalatın bu. unsurlar elin
de çok kötü sonuçlar doğurmasından da endişe ede
riz. Devletin bu araç ve gereçleri sağlamakta kendi
sinin fonksiyonel olmasını dileriz. 

DeğeıÜ miîletvekiîleri, bu yasa ile ciddi ve köklü 
tedbirlerin önerildiğini söyleyemeyiz. Bütün sorunla
rın askıya alındığı ve yüzeyde birtakım tasarılarla 
halkın ve Meclisin oyalandığınım ötesinde, yeni bir 
şey getirdiğini sanmıyoruz. 

Biz, malullerin, sakatların bir meslek icra edebile-
cdkl.eri araç ve gereçlerinin bağışıklık içine afonması-
nın önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. 

Getirilmek istenen ikinci değişiklik ise, 1615 sa
yılı Yasanın 10 ncu maddesinin sondan bir evvelki 
fıkrasıdır. Aynen eski metni okuyorum: «Yukarıdaki 
2 - a 4 - 5 - 6 - 7 - 8 nci fıkralara göre muafen geçiri
lecek eşyanın cins ve miktarı, sahiplerinin içtimaî ve 
malî durumları göz önünde tutularak gümrüklerce 
takdir olunur» denilmektedir. 

Burada zatî eşyalarla ilgili muafiyette bir ölçü 
bulunmaktadır. İçtimaî ve malî durumları müsait olan
lar ancak, daha değişik cins ve miktarda eşya geçi
rebilirlerdi. Şimdi, bu değişiklik metni ile herkes, za
tî eşya kategorisinde yer alan her. şeyi geçirebilecek-
ıtir. Eşitlik yönünden olumlu bir metin. Ancak, bun
dan böyle, bozuk düzenin ürünü olarak artık, kürk, 
etol, yaka, manşon gibi yeni lüks ekonomiyi olumsuz 
etkileyen unsurlarla Amerikan pazarlarının doldu
rulduğunu görürsek, yanılmayalım. 

Zatî eşya kategorisinde ekonomiyi olumsuz yön
de etkileyecek kalemlerin çıkarılmasından sonra bu 
düzenleme getirilseydi, bu madde daha olumlu olur
du sanıyorum. Aksi halde, çok yakın gelecekte par
fümerilerin, kürkün ve benzeri eşyanın kaçak yollar
dan değil, gümrüklerden girdiğini göreceğiz, girme
sinin tanığı olacağız. 

Saygılar sunarım. ( C H P sıralarımdan alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür "ederim sayın Sanlı. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, Komisyon 
adına bir hususu tavzih etmek için söz istiyorum* 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, ev

velâ gruplar konuşsun; Komisyon her zaman söz ala
bilir. 

BAŞKAN — Komisyon her zaman söz alabilir 
sayın Ölçen. Belki, açıklaması, diğer grupların ko
nuşmasına mahal vermeyecek tarzda olabilir. Müsaa
de buyurun. 

Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 
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Bütçe Plan Komisyonu adına, Sayın Sanlı arka
daşımın konuşmasını dinlerken, «Acaba yanlışlıkla 
önünde bir başka metin, bir başka gerekçe mi var?» 
diye, önce ilk aklıma gelen husus bu oldu. 

Zira, gerek yurt dışında, gerekse yurt içinde bir 
sakatlığa duçar olan herhangi bir vatandaşımıza sağ
lanan bir teknik imkânın, onun toplum içindeki ku
surunu azaltıcı, onun yaşantısını kolaylaştırıcı bir 
imkânın Devletçe kendisine sağlanmasının ne M. C. 
Hükümeti ile, ne de bozuk düzen anlayışı ile en ufak 
bir irtibatının olmadığı, izan sahibi herkesin rahatça 
anlayabileceği bir şey. 

Sayın Sanlı arkadaşım, öyle zannediyorum ki, bu 
mevzuu iyice tetkik etmemişler veya hiç değilse, bu
rada bu konuyu takip eden Hükümet temsilcisinden, 
Komisyon temsilcisinden izahat almak ihtiyacım da
hi duymadan, her vesile 'ile söylenebilecek sözleri bu 
kürsüde her nedense sarfetmek ihtiyacını duymuşlar
dır. 

BAŞKAN — Siz teknik şekilde izahatta bulunun 
Sayın Karaaslan; rica ediyorum. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA
RAASLAN (Devamla) — «1615 sayılı Gümrük Ka
nununun 8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» diyor, kanunun 
birinci madesinde. Burada &7.C& pozisyonu, yani bu 
Kanunla gümrük tarifesinde değiştirilmek istenen hu
sus, aynı zamanda motorlu ve motorsuz koltuklar ve 
benzeri vasıtaların dışında, otomobili de kapsamak
tadır. Bu imkân sadece yurt dışında çalışan işçileri
mize değil, aynı zamanda yurt içinde de böyle bir 
sakatlığı olan, böyle bir maluliyeti olan vatandaşla
rımıza da ithal imkânı tanımış bulunmaktadır. 

* 
O bakımdan, eski metinle bu metin arasında bü

yük fark vardır. Eski metinde, sadece motorlu ve mo
torsuz koltuklar gümrük vergisinden muafken, bu de
fa, •bu nevi sakatlıkla malul olanların kullanacağı 
otomobiller de Gümrük Vergisinden muaf tutulmuş
tur. Tekrar ediyorum, sadece, yurt dışında çalışıp 
yurda avdet eden işçilere değil, bütün Türk vatandaş
larına bu hak tanınmıştır. 

ikinci husus ise, keyfîliğe ve bir takdir hakkının 
yanlış kullanılmasına yol açacak bir adaletsizliği or
tadan kaldırmaya matuftur. Nitekim, eski mevzuatı
mızda, yukarıdaki 2 a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 nci fıkralara 
göre; «Muafen geçirilecek eşyanın cins ve miktarı 
sahiplerinin içtimaî ve malî durumları gözönüııde 
tutularak Gümrüklerce tayin olunur» gibi bir hükmü 
tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

Zira, herkesin içtimaî ve malî durumunun ne ol
duğu, o takdiri yapan şahsa, p takdiri yapan, yetkili
ye göre değişeceğine göre, bu hüküm, tamamen key
fîliğe yol açacağı, eşitliği bozacağı, kanunların genel
lik prensibine uymayacağı düşüncesi ile ortadan kal
dırılmıştır. 

Keza, bu şekilde yanlış ve sakat- bir hükmü bir 
kanun tasarısı ile ortadan kaldıran bir Hükümeti suç
lamanın da gereğini anlamak mümkün değildir. 

Bu hususları izah etmek üzere Komisyon adına 
söz aldım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, benim, 
kanun tasarısı üzerindeki konuşmamda, konuşma
dığım hususları konuşmuş tarzda ifade ederek ona 
göre bir değerlendirme yaptılar. Bu hususu tavzih 
etmek için ben de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz kendilerini ikaz 
ettim. 

ALİ SANLI (Burdur) — İkaz etmek sonucu de-
ğiştirmezki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, izahatında Sayın Kara
aslan, «O şekilde anlaması yanlıştır» dedi, başka bir 
şey demedi ki. «Nasıl bu şekilde anlayabildi, şaşı-
yorum» dedi, konuşmasını bitirdi. Bir şey yok ki 
bunda, rica ediyorum efendim. 

Tümü üzerinde, M. S. P. Grupu adına Sayın Bat
tal, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUP UADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Nasrettin Hoca'nın her iki. tarafa hak vermesi 
misâli, bendeniz hem Komisyon temsilcisine, hem 
de Ali Sanlı arkadaşıma hak vererek söze başlıyo
rum. «Bu hak verme işinde seni alâkadar eden kı
sım ne?» derseniz, elimdeki metin beni de birtakım 
yanlışlığa şevketti; onun için her iki tarafa hak ve-* 
riyorum. 

Ancak, Ali Sanlı arkadaşımızın, bence bir mana
da küçücük bir talihsizliği, böylesine emrivaki şek
linde gelen metnin sözcüsü olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, elimizde, Millet Meclisi 
222 sayılı Metin gerekçesinin tamamı, sanki yabancı 
işçilerle alâkalı münhasıran, bir teklif verilmiş gibi 
bir üslup içindedir. Böyle olunca ve gerekçeyi okudu
ğunuz zaman meseleyi dar ölçüde ele alabiliyorsu
nuz. Madde gerekçesine bakıyorsunuz, kâfi vuzuh 
yok. 
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Böyle olunca, meseleye Millî Selâmet Partisinin 
Ortak Pazar anlayışına, AET protokollerine, birta
kım gümrük pozisyonlarına kadargiden konuşmalar 

. 'işin içine giriveriyor. Ben bu meselede Ortak Pazar 
ile alâkalı, Millî Selâmet Partisini ilzam edici hiç 
bir cümle görmediğimi değerli arkadaşıma üzüntü
lerimle ifade etmek istiyorum. 

Mesele basite irca edilerek izah edilirse konu şu
dur : «Dışarıdaki işçilere ne verebiliriz?» diye, 
Hükümet oturmuş ve birtakım teklifler, temenniler 
için çalışmaya başlamış. Dün veya evvelki gün kabul 
ettiğimiz, «Askerlik süresinin tecilinin 29 yaşına ka
dar uzatılması gibi teklifler arasında, Gümrük Ka
nununda neler yapabiliriz?» diye Hükümet düşün
müş. Düşünürken aklına iki şey gelmiş : Birisi, 1615 
sayılı Gümrük Kanununun 10 ncu maddesinde bir 
cümle var, «Dışarıdan ev eşyası getirenlerin eşyaları, 
içtimaî ve malî durumlarına bağlı olarak Gümrük 
Vergisi muafiyeti tayin edilir» şeklinde. Daha değişik 
bir ifade ile, köylü Hasan'la, şehirli Tezer'in veya 
Tanjunun içtimaî durumlarına göre gümrükte takdir 
meselesi doğuyor. Bu, şüphesiz, Anayasanın 12 nci 
maddesine, eşitliğe aykırı bir husus. O halde ne yap
mak lâzım? Köylü Mehmet günjrük muafiyetinden 
ne derece istifade ediyorsa, şehirli Tanju da o de
rece istifade etmeli, eşitliği temjn etmeli. İçtimaî ve 
malî durumun takdirini gümrükteki vazifelilere bı
rakmayalım diye düşünmüş ve köylü Mehmedi ren
cide eden bu hükmü kaldıralım demiş. El hak doğru. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Bir şey demiyoruz, po
zisyonlar önemli. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ali, ben seni iyi 
dinledim, dur bakalım. 

El hak doğru, son derece isabetli ve tefrikayı iza
le edici bir hüküm. Bunda ittifak ediyoruz. O halde, 
bu ikinci maddede, kimsenin buna itiraz etmesi müm
kün değil. Arkadaşımız teyit ediyor. Bunun A. P. 
protokolü ile falan hiç alâkası, irtibatı mümkün ol
muyor. 

Diğeri nedir? Hükümet diğerini şöyle dolaylı yol
dan söylüyor : Almahya'daki işçiler kazaya uğruyor-
larmış, trafik kazasında - sanki orada bizden faz-
laymış gibi - ayağı sakat oluyormuş, efendim birta
kım maluliyetler neticesinde Hükümete müracaat edi
yorlarmış. «Ben üç tekerlekli bisiklet getireceğim; 
koltuk değneği getireceğim veya vitessiz, elle vitesli 
birtakım motorlu taşıt getireceğim» diyorlarmış. Bu
nun üzerine Hükümetin aklına gelmiş : «Ha, bu 
önemli» demiş, gerekçede çıkarılan şeyi söylüyorum, 

«Ne yapalım? Bu hakkı Almanya'dan gelen işçilere 
tanımayalım da, malul olan, sakat olan bütün Türk 
vatandaşlarına tanıyalım. Onlar gümrüksüz koltuk 
değneği, üç tekerlekli bisiklet" ve motorlu motorsuz, 
onların ihtiyacına yarayan birtakım araçları, aletleri 
getirmesine imkân verelim» demiş Hükümet, bunu 
getirmiş. 

Bizi yanıltan, tabiri caizse bu baştaki gerekçenin 
çok dar tutulması. Belki de, Hükümet bu gerekçeyi 
aceleye getirmiş. 

Şimdi, bu izahata göre, bendenizin aldığım metin
den aldığım bilgiye göre edindiğim kanaat bu. Bu
nun dışında, işbu teklifte başka bir husus yok. 

Ortak Pazarı, elbette Ortak Pazarı, biz Millî Se
lâmet Partisi olarak ticarî anlaşma olarak görüyo
ruz. Avrupa'nın bütünleşmesine giden bir protokol 
olarak Ortak Pazarı tasvip etmiyoruz. Bunu ilk Hü
kümetin programına da, bu Hükümetin programına 
da yazdık. Onun için, bunun, Ortak Pazarla, güm
rük suiistimalleriyle alâkası yok. Ama suiistimal ya
pılamaz mı? Birtakım dilenci simsarları bu işin ti
caretini yapar mı, yapmaz mı? Suiistimal olacak di
ye hiç bir müesseseyi getiremez duruma gelirsek ne 
oluruz? Elbette suiistimal olabilir. 

Şimdi, bu suiistimallere tedbir nedir? Bu tedbiri 
konuşmak, bu tedbiri getirmektir. Mümkünse buyu
run getirin, biz de destekleyelim. O halde Grup ola
rak kanaatimiz şudur : Muhterem arkadaşlarım, ka
nunun gerekçesi zayıf. Madde gerekçeleri müphem. 
Acele yazılmış ve Meclise de alelacele gelmiş. Bizle
rin de meseleyi bu ölçüler içinde sunuşuna rağmen, 
bu Kanun teklifi son derece faydalı, son derece müs
pet, son derece hayırlı. 

Birkaç gün evvel sakatların rehabilitasyonu mev
zuunu görüşürken, bu meselenin önemini ifade etmiş
tim ve ben memnuniyet duyuyorum. Hükümetin, ku
lağını ters, uzun yoldan göstermek suretiyle de ol
sa çözüm getirmesini memnuniyetle karşılıyorum. 

Teşekkür ediyorum, cümlenize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Feyzullah De

ğerli, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA FEYZULLAH DEĞER

Lİ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rını; 

Burada, hem insanî, hem de son derece ihtiyaç 
maddesi olan ve gerekçede de, gayet açık olarak be
yan edilmiş olan zarurî ihtiyaç maddelerini ihtiyaç 
erbabına verme öngörülmüştür. Sanlı arkadaşımız bu-
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rada, her halde - diğer bazı arkadaşlarımızın da ko
nuştuğu gibi - işi başka istikametlere götürdü : işte, 
«Bunlardan daha ziyade komisyoncular mı istifade 
edecek, yoksa sakatlar mı? İşçi dövizlerinin yurda 
girmesi ile sermaye ve çıkar çevrelerine mi daha bü
yük fayda sağlayacak?»1 ve «Sırf döviz getirmek için 
işçileri Avrupa'ya, Almanya'ya göndermekten başka 
hiç bir şey düşünmeyen Cephe Hükümeti..» diye, 
mutlaka bir şeyler söylemek istedi ve söyledi. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçe gayet açık : 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 
14 ncü fıkrasının (a) bendi, «Maluller tarafından 
yurda ithal edilecek özel tertibatlı ve özel şirketlerde 
imal edilmiş koltuk, tekerlekli koltuk, üç tekerlekli 
bisiklet vesaire gümrük muafiyetine tabi tutulacak» 
demektedir. Bunları ya, çalıştığı yerde çalıştığı mües
sese kendilerine veriyor yahut kendileri böyle bir ih
tiyaç maddesini oradan temin ediyorlar. Gümrüklere 
geldiği zaman da, «Bunlar özel yapılmıştır, bunları 
sırf sakatlar kullanabilirler; bunlar ihtiyaç sahipleri
ne, malullere aittir» diye sarahat gösterilmek sure
tiyle, bunları gümrük muafiyetlerinden istifade ettir
meyi öngörmüştür. Bunun dışında bir de «Kara na
kil vasıtaları»1 demiştir. 

Bu, gayet insanî, gayet zarurî bir ihtiyaç madde
sidir. Ne istismara müsaittir, ne arada komisyoncu
nun bundan istifade etmesi mümkündür, ne de işçi
nin sömürülmesi mümkündür. İşçilerimiz, cidden bir
takım gümrük muamelâtından şikâyetçidirler. Onlar 
da bedenleriyle, alın teıieriyle elde ettikleri paranın, 
dövizin kendi memleketlerinde, hem şahsî, hem mem
leket için büyük menfaat sağlamasını candan isteyen 
insanlardır. Bunu bu meseleler üzerinde değil de, ger
çekten işçilerimizin haklarını, kazandıkları paraların 
Türkiye'de kendi lehlerine, vatanımızın lehine değer
lendirmenin çarelerini, yollarını arayalım ve en kısa 
zamanda, onların, kendi memleketlerinde güçlerini ve 
terlerini dökmesini temin edecek sahalar bulalım da, 
göndermeyelim. 

Bir taraftan, «İşçilerimiz oraya, sırf döviz getir
meleri ve dövizlerinin de burada çıkar çevreleri tara
fından sömürülmesi için gönderiliyor» deniyor, bir 
taraftan da, işçilerimizin Türkiye'de çalışabilmelerini 
sağlayacak yatırımlar ve dolayısıyle müesseseler tah
rip edilmek isteniyor. 

Bunlar üzerinde samimî olursak ve meşelileri iyi 
niyetle ortaya koyarsak, bütün arkadaşlarımızın iyi 
istikamette ittifak edecekleri kanaatindeyim. 
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Bu kanunun değişikliğini Adalet Partisi Grupu 
olarak gayet yerinde görüyoruz ve işçilerimiz için ne 
yapılsa azdır kanaatine sahip oluyoruz ve bu şekilde 
özel yapıda ve muayyen kişilerin kullanabilecekleri, 
çalıştıkları müesseseden kendilerine «al» diye bedelsiz 
verilmiş olan, yahut parası ile verilmiş olan bir şeyi 
Türkiye'ye gelirken bir Türk vatandaşına gümrükte, 
«Bunu sana sakatsın diye verdiler ama, sakat makat 
tanımam, bunun gümrüğünü ver de öyle getir» de
mek, insanlıkla bağdaşmaz kanaatindeyiz. 

Bunun, yerinde bir değiişklik olduğu kanaati hâ
sıl olmuştur. Değişiklik yerindedir. Hayırlı olsun de
rim. Böyle iyi niyetle, meseleleri sakin sakin görüş- • 
meyi Yüce Meclisten diler, saygılar sunarım arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Grup adına söz isti

yorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Grup adına söz istiyorsunuz. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz, buyurunuz efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 

OĞUZ (Mardin) — Muhterem Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Tartışma konusu bulunan kanun tasarısı, gerek 
gerekçesiyle, gerekse de maddeleri itibariyle mem
leketin ihtiyaçlarına, işçi vatandaşlarımızın bulunmuş 
oldukları şartlara uygun olarak hazırlanan ve mem
leket gerçeklerini yansıtan bir kanun tasarısıdır. 

Bu kanun tasarısı, gerek gerekçesiyle ve gerekse 
maddeleri itibariyle, Anayasanın 12 nci maddesinde 
yer alan «eşitlik ilkesine» ve Anayasamızın 41 nci 
maddesinde yer alan, sosyal adaletten ve sosyal gü
venlikten yana olan bir yasadır. 

Devlet, Türk vatandaşlarını, işçilerini, sanatkâr
ları, esnafı ve sosyal grupa giren tüm vatandaşların 
insanca yaşamasını temine matuf bütün tedbirleri al
makla yükümlüdür, mükelleftir. Sosyal adaletten ya
na olan Devletin vazifesi, Devletin görevi bunu te
mine matuftur. Bu bakımdan, tasarı uygun bir ta
sarıdır. Yıllardan beri, emeğini yabancı memleket
lerde, bu memleketin iktisadî hayatına katkıda buhu 
nacak şekilde sarf eden işçilerimiz lehine getirilen 
bir tasarıdır. 

Tasarı, eşitlik ilkesine uygun olarak getirilmiştir. 
İşçilerle tüm vatandaşlar arasında gümrük muafiye
tinden istifade etmelerini temine matuf olarak, imkân
lar hazırlama yönünden* tedbirler getirme yönünde 

I de uygun bir tasarıdır. Kaza geçiren, maluliyette 
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bulunan ve nihayet trafik kazalarına mâruz aklan iş
çilerimizin yabancı ülkelerden getirecekleri tekerlek
li arabalar, araç ve gereçlerin gümrük muafiyetine 
tabi tutulmasını öngörmesi bakımından cidden yerin
de bir tasarıdır. 

Biz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, 
Anayasanın hükümleri içerisinde bulunan, sosyal ada
let ve sosyal güvenlik ve işçilerimizi ve vatandaşla
rımızı insanca yaşama durumuna getiren tedbirleri 
ihtiva ettiği için bu tasarıya müspet oy kullanaca
ğız. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın Tığlı, şahsınız adına, buyurunuz efendim. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 
Ço'k önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz. 

Dışarıda, dış ülkelerde bir milyonun üstünde Türk 
vatandaşı çalışıyor ve para kazanıyor. Yıllardan be
ri bu vatandaşlarımızın kazandığı paralar ve bu pa-
ralrın bir kısmı, mecburî bir miktrı Türkiye'ye dö
viz olarak giriyor ama, diğer kısmı, önemli bir kıs
mı, dışarıda onların arasına kadar, ellerinde büyük 
valizler içerisinde Türk banknotları dolu paralarla 
giren otomobil tüccarları, döviz kaçakçıları ve 
eksportçular, onların dövizlerini Türk parası ödeye
rek, Devletin tespit ettiği kurun üzerinde bir fiyatla, 
mark başına, frank başına elli kuruş, bir lira, yerine 
göre birbuçuk, iki lira fazla vermek suretiyle satın-
alıp, gümrük mevzuatındaki boşluklardan faydalana
rak Türk piyasasına her çeşit malı serbestçe getirebi
liyorlar. 

Şimdi, bu önemli kanunun 1 nci maddesinde çok 
isabetli getirilmiş bir hüküm var, onu destekliyoruz 
Bir milyonun üzerinde Türk vatandaşı dış ülkelerde, 
bir kısmı, çok ağır işlerde çalışmaktadırlar. Bu işleri 
yaparken iş kazalarına ve meslek hastalıklarına uğ
ruyorlar, bir kısmı yürüyemez halde yurda dönmeye 
mecbur oluyorlar. Bunlar yurda dönerken, o ülkele
rin teknik imkânlarından faydalanmak suretiyle te
kerlekli, motorlu birtakım araçlar yaptırıyorlar, yurt
ta, geri kalan hayatlarını sıkıntısız devam ettirmek 
için-

Bunları, bugüne kadar otomobillere, yani binek 
arabalarına sirayet etmemiş; sadece motosiklet, te
kerlekli arabalar gibi araçlar olarak kalmış. Şimdi 
bunun içine otomobili de sokmak çok isabetli bir 
karardır. Bunu destekliyoruz. Bu vatandaşlar,, uğ
radıkları Kazaya göre, istedikleri arabayı gümrüksüz 
olarak oradan getirebilsinîer. 

Ayrıca içeride, yurt içerisindeki sakat vatandaş
larımız, iş kazasına uğrayan, çeşitli yollardan sakat
lanan, trafik kazasına uğrayan vatandaşlarımız var. Bun
ların da imkânları varsa, hayatlarının geri kalan kı
sımlarını sıkıntısız geçirebilmeleri için, yurt içinde ya
pılamıyorsa bu tip vasıtalar, bunların yurt dışından 
gümrüksüz olarak getirebilmelerine izin verilmesi, 
alkışlanacak ve övülecek bir harekettir. Elbette bu
na hiçbir itirazımız olamaz, destekliyoruz. 

Fakat, «zatî eşya» namı altında, dışarıda çalışan 
işçilerin permileri ile gelenlere, getirilenlere, mutla
ka suiistimali önleyici kesin hükümler getirmeye mec
buruz. Bu kanunu kabul etmeden evvel, «zatî eşya» 
listesinin ne olduğunu bilmeye mecburuz rey verme
den evvel. Dışarıda çalışan Türk vatandaşlarına, 
oradaki lasarrufları ile neleri gümrüksüz getirebile
cekleri hakkı verildiğinin burada açıklanması ve Mec
lis tutanaklarına geçilmesi gerekir. 

Bu hükmün kaldırılması, aslında isabetlidir. Çün
kü bu hüküm, bugünkü mevzuata göre, dışarıdan 
gelen işçilerin yanlarında getirdikleri zatî eşyalar, 
gümrük kapısındaki kontrol memurunun ve gümrük
çünün takdirine bırakılmıştır. Orada gücü olan, 
nüfuzu olan her istediğini oradan geçirebiliyor, ona 
hiç kimse bir şey demiyor; ama zayıf olan, gücü 
olmayan ,arkası olmayan, torpili olmayan vatandaş 
gümrükten geçerken, eğer valizinde kendi ihtiyacı için 
sekiz tane gömlek getirmişse, giymek için, gümrük 
memuru bakıyor, «sana sekiz tane değil, beş tane 
gömlek lâzımdır. Bu üçü fazladır» diyor. O üçünü 
elinden alıyor. O üçü bir zabıtla Devletin ambarla
rına mı giriyor, yoksa gümrük memuru eliyle eksport-
lara mı, gümrük memuru eliyle kaçak mal satan ma
ğazalara mı giriyor? 

Şimdi, bu hüküm bunu kaldırdığı için, gümrük 
memurunun takdirini kaldırdığı için faydalı bir hü
kümdür; ama bizim endişemiz, bu kalktıktan sonra, 
bu kalkmadan evvel, bununla beraber dışarıya gi
den vatandaşların, ister turist olarak, ister çalışmak 
için işçi olarak, ister memur olarak, ister tahsil için, 
ne şekilde giderse gitsin, onların, sarih olarak, neleri 
gümrüksüz getirebileceğini tam tespiti gerekir; suiis
timalleri önleyecek, içeride kaçak satan mağazaların 
vitrinlerini ve depolarını doldurmayı önleyecek ted
birlerin alınması gerekir. O bakımdan, bunu kesin 
kabul etmeden, yetkililerden bu zatî ihtiyaç listele
rinin nelerden ibaret olduğunu öğrenme ihtiyacı için
deyiz. Şimdi meselâ, son bir değişikliğe göre; küçük 
hesap makineleri zatî ihtiyaç listesi içine alınmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, dışarıya giden işçinin, dö
nüşünde getireceği hesap makinesi zatî ihtiyaç değil
dir. Onun mesleği de değildir. Hesap makinesini 
kullanmaz. O sadece, o boşluktan faydalanır, onu 
satar; satmak için getirir. Gidin îzmir Caddesine, 
oradaki mağazaların vitrinlerinde, bu yoldan gelmiş 
dünya kadar hesap makinesi, otomobil radyosu, rad-
ya teybi, elektronik aletler vardır. 

§îmdi, eğer biz çıkaracağımız kanunlarla birtakım 
hakları verelim derken bu kaçakçı yuvalarını besle
yeceksek, onların depolarını ve vitrinlerini doldura-
caksak, o zaman isabetli bir iş yapmamış oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, tamamlayın lütfen. 
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Toparlıyorum Sa

yın Başkan,, 
Ben tekrar, bu kanunun kabulünden evvel bu lis

tenin yeniden tespitini ve liste ile bareber bu kanu
nun kabulünü Yüce Heyetinizden rica ediyorum. Ge
rekiyorsa, bugün olmaz başka bir gün olur; ama bu 
listeyi Yüce Meclis mutlaka bilmelidir. Gelişmekte 
olan Türk sanayiini, Türk imalât sanayiini baltala
maya, yok etmeye, zannediyorum ki, Yüce Meclisin 
hiçbir üyesinin hakkı yoktur ve düşüncesi de yok
tur zaten, düşünmez. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Bir şey mi var Sayın Sanlı? 
ALÎ SANLI (Burdur) — Maddeler üzerinde söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler sonuç

lanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

1616 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 
14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10 
ncu maddesinin Sondan İkinci Fıkrası Hükmünün 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

Madde 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 
nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — 14. a) Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin 87.02 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan ve 
maluller tarafından kullanılmak üzere hususî suret
te imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan 
(motorlu veya motorsuz) koltuklar ve kara nakil va
sıtaları. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
tümü üzerinde bazı önerilerimiz olmuştu, onların 
açıklanmasını istemiştik; bunlar, nazarı itibara alına
cak mı? 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerindeki müzake
releri bitirdik. Bu bitme, hatta sorulara da ş;mildir, 
tatbikatımız öyledir. Eğer kifayetsizlik takriri veril
seydi, yeniden gruplara, Hükümete ve Komisyona 
söz hakkı doğacaktı. 

İfade buyurduğunuz hususu maddelerde dile geti
rebilirsiniz. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Teşekkür ederiz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederiz efendim. 
1 nci maddeyi okutmuş bulunuyoruz. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen?... 
Sayın Sanlı, buyurunuz efendim. Sayın Sanlı, sü

reniz beş dakikadır. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 
Değerli komisyon sözcüsü arkadaşım ile, Sayın 

Adalet Partisi Grup Sözcüsü arkadşımız, benim gö
rüşlerimin, genel gerekçede belirtilen hususların ka
nun tasarısının metni ile, ruhu ile bir ilişkisi bulun
madığı yollu beyanda bulundular. 

Ben, aslında şunu demek istedim: Bu takım ted
birler, bu takım öneriler, geçici, palyatif birtakım 
tedbirlerdir ve halkın gözüna baka baka, seçim poli
tikasının zeminine uygun getirilmiş tedbirlerdir. 

Değerli milletvekilleri, «Cephe Hükümeti ve da
ha önceki Demirel iktidarları, bu konuda kurumsal 
düzeyde ve stratejik...» 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, lütfen. Şimdi, tam tek
nik yere geldik, maddeye geldik.. Çok uzaklardan 
gelmeyin, biraz yakınlardan yanaşın; rica ediyorum 
efendim. 

ALt SANLI (Devamla) — Sayın Başkan, ben de, 
müsaade ederseniz konuyu izah ediyorum:... «Birta
kım tedbirleri almamıştır. Halen yurt dışında çalış-
matka olan işçilerimizle, anayurt arasında ekonomik 
ve sosyal sorunları çözecek, hele ülke gelişmesinde 
katkılarını gerçekleştirecek bir programı ve yakla
şımı yoktur» demiştik. 

Bu tasarı da böyle bir hava içinde getirilmiştir. 
Nitekim, bundan sonraki tasarıları görüşürken bir 
başka usulsüzlüğe değinerek, kanıtlarımı ortaya geti
receğim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, değiştirilmek istenen 
14 ncü maddenin (a) fıkrasındaki iki unsur yenile-
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niyor. Birincisi, 87.02*deki pozisyon ekleniyor; ikin- , 
cisi de, «Kara nakil vasıtaları» kelimesi metne ilâve 
ediliyor. 

Şimdi, 87.11 pozisyonundaki kalemin, değiştiril
mek istenen metinle ayniyeti vardır. Halbuki, 87.02' 
deki pozisyonun, metinle hiç ilgisi yoktur. O metin, 
geçen sefer söylediğim gibi aynen şöyle diyor: 
«tnsan veya eşya nakline mahsus motorlu kara na
kil vasıtaları (Spor otomobilleri ile treleybüsler da
hil) motorun cinsi ne olursa olsun: 

a) Binek otomobiller ve otobüsler, 
b) .... vesairler.» diyerek devam ediyor. 

Peki eski metin ne diyor: «Gümrük Giriş Tari
fe Cetvelinin 87.11 pozisyonunda yer alan ve ma
luller tarafından kullanılmak üzere hususî surette 
imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan (mo
torlu veya motorsuz) koltuklar ve kara nakil vasıta
ları.» 

Şimdi, «Kara nakil vasıtaları» nı ilâve ettiğiniz 
zaman buna bir açıklık mı getiriliyor, kapsamı mı 
daraltılıyor? Örneğin, deniz araçları ve hava araçla
rı kapsam dışında kalıyor. 

Maluller hava aracı kullanır mı, kullanmaz mı?. 
O, ayrı bir tartışma konusu. Ama bir malulün - de
nizle ligili bir mesleği icra ediyorsa - o tür bir ara
cı da olabilir. Halbuki daha önceki metinde, kara 
nakil vasıtaları gibi dar tutulmadan «nakil vasıta
ları» denmiş, motorlu motorsuz. Şimdi «kara nakil 
vasıtaları» denilince neyi açıklıyoruz, neyi genişleti
yoruz? Bu, açıklanmalıdır; Komisyon veya Bakan
lık temsilcisi bize bilgi verirse, aydınlanmış oluruz. 

Bir konuya daha değinmeden geçemeyeceğim. Sa
yın Karaaslan dediler ki: «Arkadaşımız bu konuda 
komisyonla temas etseydi, Bakanlık yetkilisiyle gö-
rüşseydi belki kendilerini aydınlatıcı bir imkân yara
tırdık.» 

Burada diğer Bakanlık, Başbakanlık temsilcisi 
vardır sanıyorum. Saat 03,00'e kadar ben komisyon 
temsilcisini veya Bakanlık temsilcisini aradım. Bir 
ikincisi telefonla geldiler. İmkânı olmadı; ama, bu
rada Genel Kurulda bütün bilgilere vakıf olabilir. 

87.02 pozisyonunun, biz uygulamada birtakım 
suiistimallere yol açabileceğini söyledik; ama, bunun
la suiistimal vardır diye birtakım ilkeleri getirmemek 
gibi bir düşüncenin içinde değiliz. 

Bu kanun tasarısı müzakere edilirken uygulayıcı
lara da bir açıklık getirmek istiyoruz. Yâni neden 
endişe ediyoruz? Ne gibi bir sakatlık olabilir? Tüzü
ğünde yönetmeliğinde yaparlarken gerekli tedbirle

rini alsınlar. Bu konuda en azından kuşkularımız 
olumludur. 

Gene şunu önermiştik* Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına konuştuğum zaman, aynen söylüyo
rum: «Bu yasa ile ciddî ve köklü tedbirlerin öneril
diğini söyleyemeyiz. Bütün sorunların askıya alındı
ğı ve yüzeyde birtakım tasarılarla halkın ve Mecli
sin oyaladığının ötesinde yeni bir şey getirdiğini san
mıyoruz» demiş ve biz malullerin, sakatların bir 
meslek icra edebilecekleri araç ve gereçlerinin ba
ğışıklık için alınmasının önemli bir adım olduğunu 
söylemiş ve Devletin bu konuda fonksiyonel olma
sını istemiştik. Birtakım ithalâtçıların, birtakım der-
nekçilerin ve birtakım bu konuyu tekellerine alanla
rın yeni bir ticaret imkânı olmasını istemiştik. 

Madde üzerinde söyleyeceklerim bundan ibaret, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi vardır, oku

tuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

1 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

«Bu madde gereğince yurda sokulan kara nakil 
vasıtalarının malul ve sakat olmayanlara herhangi 
bir şekilde devri halinde gümrük vergisi ödenir ve 
Gümrük Kanunu, gereği yapılır». 

Ankara İstanbul 
Dr. Oğuz Aygün Prof. Dr. Mustafa Parlar 

Ankara Tokat 
î. Hakkı Köylüoğlu Feyzullah Değerli 

Sivas Burdur 
Enver Akova Ali Sanlı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA

ASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz... 

BAŞKAN — Hayır, yalnız cevap. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA

ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kalbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul edilen önergedeki değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

•— 635 — 



M. Meclisi B : 43 22 . 1 . 1976 O : 2 

Madde 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
«Zat ve ev eşyası» başlığı altındaki 10 ncu madde
sinin sondan ikinci fıkrası hükmü yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.., 

ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına söz 
istiyorum, bir de önerge takdim edeceğiz. 

(BAŞKAN — önerge geldiğinde ayrıca konuşur
sunuz. Madde üzerinde grup adına buyurunuz. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Mulhterem Başkan, sayın milletvekilleri; 

Şimdi bu maddeye daha açıklık kazandırmak lâ
zımdır, maddenin daha sarih hale gelmesi lâzımdır. 
Onun için grup olarak bir önerge hazırlıyoruz. Bu 
önergeye Sizlerin de iştirakini temenni ediyoruz. 

Şöyle ki; «Kürk, parfümeri gibi lüks sayılabile
cek eşyalar zatî eşya mafhumu içinde telakki edile
mez» şeklinde bir istisna maddesi getirerek, köylü 
Mehmet Ağayla şehirli Tanju'yu eşit hale getirmeyi 
hedef alıyoruz. Bu önergemize katılmanızı rica edece
ğiz. Madde böylelikle sarahate kavuşmuş olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Maddeyle ilgili başka söz isteyen sayın üye?.. 

ALt SANLI (Burdur) — Grup adına söz istiyo
rum, 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Sanlı, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALt SANLI (Burdur) 

— Değerli milletvekilleri; 
il 615 sayılı Kanunun «Zat ve ev eşyası» başlığı 

adını taşıyan 10 ncu maddesinin sondan 2 nci fıkrası 
hükmü yürürlükten kaldırılmak istenmektedir. Yü
rürlükte olan maddeye göre, sosyal durumu ve malî 
durumu elverişli olanlar ile sosyal ve malî durumu 
elverişli olmayanlar arasında gümrük girişinde bir 
ayrıcalık vardı zatî eşya kategorisinde. 

Örnek : Bir diplomat eşinin veya tüccar eşinin 
kürk getirmesi mümkündü; ama, bir işçinin sosyal 
Standardı o kürkü giymeye mani olduğundan getir
me olanağı yoktu. Şimdi bununla bir eşitlik getiriyo
ruz, diyoruz ki : Herkes artık zatî eşya kategorisinde 
gümrükte ki muhafaza memurlarının takdirine bağlı 
olmaksızın o kategorideki eşyayı getirebilir. 

Şimdi eşitlik yönünden söyleyeceğimiz hiç bir şey 
yok; olumlu. Ancak ekonomiye, tüketim mallarına, 
dayanıklı tüketim mallarına yönelik olumsuz unsur
ların bu suretle girmesi yaygın hale gelebilir. 

Bir örnek vermek istiyorum : Türkiye'ye - Ba
kanlık temsilcisi bana ve Genel Kurula bu konuda 
bilgi verirse yararlı olur - bu zatî eşya kategorisinden 
senede diyelim bin tane kürk giriyorsa, bu yolla ar
tık bir milyon kürk girebilir. Onlar getirsin, onlar 
getirmesin anlamında söylemiyorum. Zatî eşya kate
gorisinde o pozisyonda bir ayıklama, yani Türk eko
nomisine olumsuz etkileyecek unsurların girmesi ko
nusunda bir ayıklama yapılmadığı sürece, bütün Ame-> 
rikan pazarlarına yabancı ulusların dayanaklı tüke
tim mallarını açarız; bu açıdan söylüyorum. Gümrük 
ve kambiyo rejiminde zatî eşya kategorisi evvelâ eko
nomiyi olumsuz unsurlardan ayıklayacak bir cedve-
le bağlandıktan sonra bu eşitlik kuralı getirilmelidir. 
Eşitliğe karşı değiliz. 

Eski uygulamadan bir örnek vermek istiyorum. 
Örneğin, zatî eşya kategorisi başlığı adını taşıyan, me
selâ 15 nci maddenin «A» fıkrası : «Dışarıdan ge
len kadın yolcuların beraberlerinde bulunan kürk 
manto veya kaplardan yolcunun sosyal durumu el
verişli olduğu takdirde...» diyor. Yani şimdiye ka
dar bizim işçilerimiz manto, kürk manto, etol ve ben
zeri giysileri, manşon gibi şeyleri geçiremiyordu, ama 
şimdi geçirecekler. Bu ekonomimize olumlu mudur, 
olumsuz mudur? Dışarıda bırakacağı döviz, Türkiye' 
ye getireceklerinin yarattığı satın alma gücünün, eko
nomiyi olumlu yönde, olumsuz yönde etkilemesi tar
tışmaya değerdir. Eğer Komisyon bu maddeyi geri 
alır, böyle bir düzenleme yapılabileceğini kabul eder
se; gönül rahatlığıyla böyle bir maddeye oy veririz. 
Biz bu olumsuzluğu açıklamak açısından doğru olma
dığını söyledik. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Madde ile ilgili başka söz isteyen?.. Yok. 

Önergeye geçmeden evvel komisyonun bir izahı 
vardır. Komisyon adına Sayın Karaasîan, buyuru
nuz, 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malarya) — Sayın Başkan, mıihterem ar
kadaşlarım; 

Öyle zannediyorum ki, konu teknik olduğu için 
muhterem millervekilleri bu konuyu bu kısa süre içe
risinde incelemek imkânını bulamadılar. Bu sebeple 
de bir yanlış anlaşılma oldu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, ev eşyasının girmesini 
tanzim eden gümrük mevzuatı sadece bu kaldırılan 
2 nci maddeden ibaret değil. Bunun dışında giren ev 
eşyalsmın ne şekilde gümrük köntroluna talbi tutula-
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cağına dair mevzuat var. Bu mevzuatın başında, Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca halen yürürlükte bulunan, 
Zat Eşyası Yönetmeliği vardır. Bu yönetmeliklerde, 
ev eşyası getiren şahısların neleri getirebileceği tek 
tek tadat edilmiş. Özellikle kıymetli eşya, meselâ; 
"bir kimsenin kürk getirebilmesi için kadın olması, 
iki yıl dışarda kalması ve en fazla bir tane getirme
si mümkündür. Bir şahıs, bir tek radyo getirebilir, 
bir tek buzdolabı getirebilir, çaldığı müzik aletlerin
den ancak bir tanesini getirebilir. Bu hususlar yönet
melikte ayrı ayrı tespit ve tadat edilmiştir. 

Burada, bu maddenin kaldırılmasıyla getirilmek is
tenen husus şudur; keyfî takdire konu olabilecek bir 
hususun ortadan kaldırılması bahis konusudur. Yok
sa, dışardan gelen kimselerin yurda sokmak istedik
leri ev eşyasmı tamamen serbest bırakma, lâyüsel bı
rakma gibi bir durum bahis konusu değildir. Güm
rük mevzuatının tamamı ortadan kaldıramamaktadır. 
Şöyle ki : Şimdi herkesin ekonomik durumuna göre, 
herkese göre değişen keyfî 'bir takdir ölçüsü konun
ca, bilfarz bir gümrük memurunun gümrük kapıla
rından giren kimselerin başına daha fazla musallat 
olması - bütün gümrük ve muhafaza memurlarını bu 
şekilde mütalâa etmek mümkün değil, bu niyette 
olan birisini farzedelim - daha çok müşkülât çıkar
ması mümkündür. Bilfarz bir işçiye, «Efendim, sen 
işçisin, bir gömlek neyine yetmez» diyebildiği gibi, 
üstü başı düzgün olan, tüccar olduğunu ifade eden 
bir kimseye de, rahatlıkla «20 gömlekle geç» diye
bilir. 

Bu itibarla, burada eşitliği zedeleyici değil, aksi
ne eşitliği sağlayıcı bir hüküm getirilmektedir. Bu
nun dışında, ev eşyalarından hangisinin getirileceği 
gümrük mevzuatının yönetmeliklerinde tek tek tadat 
edilmiştir. Ancak, günlük yaşantıya taallûk eden; 
gömlek, iç çamaşırı, mendil gibi buna benzer eşya 
tadat edilmemiştir, kıymetli ev eşyasının tamamı ta
dat edilmiştir, 

Bu hususu açıklamak için söz aldım. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaaslan. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bir de Genel Mü
dür izahat versinler. 

BAŞKAN — Bakanlık temsilcisi Gümrükler Genel 
Müdürü Sayın Yılmaz îsmailoğlu, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI GÜM
RÜKLER GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ ÎSMAÎL-
OĞLU — Sayın Başkan, kıymetli üyeler; 

Sözlerime başlamadan önce bana böyle bir fır
sat verildiği için sonsuz saygılarımı sunarım. 

Gümrük Kanunu içinde muafiyetler ayrı bir sis
tematik düzeni almıştır. Bunlardan bellibaşlısı 10 ncu 
maddede yer alan, «Zat ve ev eşyası» başlığını taşı
yan maddedir. Bu madde içinde muhtelif fıkralarda 
tadat edilen muafiyetler, belli şartlara uygun, yurt 
dışında muayyen süreler kalmış kişilerin yurda sınır 
kapılarından girerken nelerin muaf olarak verebilece
ğini belirtir. Şahsa bağlı bü eşya muafiyetini iki kıs
ma ayırıyoruz : Birincisi, zatî eşya muafiyetidir. Ya
ni, başka bir deyimle şahsın kendisi ile sıkı sıkıya 
bağlı olan bir muafiyettir. Aşağı yukarı satır başları 
İtibariyle şahsın yiyip içmesine, seyahati sırasında 
kullanmasına, okuyup yazmasına, spor yapmasına ve 
müzik yapmasına elverişli eşya grupunu ihtiva eder. 
Giyeceği eşya harcıâlem bir eşya olduğu için kürk, 
kap, etol bunun dışında olmak üzere bir sayıya bağ
lanmamıştır. Diğer eşyayı hangi miktar getirebilece
ği bir sayı ile kısıtlıdır. 

Takdir edersiniz ki, günün ekonomik ve sosyal 
koşullarına göre insanların, başlangıçta arz ettiğim 
bu tip ihtiyaçları değişir. Bu değişen şartlara ve ihti
yaçlara göre zaman zaman idare olarak, uygulayıcı 
Bakanlık olarak Gümrük Yönetmeliğimize ekli bir 
liste halinde bunları ilân etmekteyiz. Şayet, bilhassa 
zat eşyası ile ilgili muafiyet kapsamına giren eşyayı 
kanun metnine alır sınırlarsak, yine takdir edeceği
niz üzere, kanunları değiştirmek - bir bürokrat için 
ifade ediyorum - zordur, ama idare olarak değişen 
koşullara uygun bir elastikiyet içinde muafiyet sınır
larını daraltmak ve genişletmek daha kolaydır. Şu 
andaki zat eşyası ile ilgili gümrüğün uyguladığı sis
tem budur. 

Ev eşyası daha değişik bir konuya inhisar eder. 
Ev eşyası en az yurt dışında iki yıl kalmayı icap et
tirir. Ev eşyasını, yine takdir edersiniz ki tadat etmek 
çok zordur. Bir evin içinde bulunabilecek her türlü 
eşya aslında münakaşa da edilebilir. Yurt dışından 
dönen vatandaşlarımız muayyen şartları yerine getir
mek kaydı ile ev eşyasını ithal ederken, bilfarz Al
manya'da iki buzdolabı - biri büyük biri küçük - kul
lanıyor ise, gerçekten, bazen kapılarımızda «Sizin iki 
buzdolabı neyinize» denilebilmektedir. Günün deği
şen şartları; ayrıca, Almanya gibi bir ülkede oturma
nın verdiği rahatlık, bazı vatandaşlarımızın gerçekten 
bazı alışkanlıklar kazanmasına sebep olmaktadır ve 
bu bir gerçektir. Bu bakımdan kapılarda farklı uy
gulamaları önlemek - sorumlu bir kişi olarak ifade 
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ediyorum izin verirseniz - bazı memurların maalesef 
oyuncağı olmaktan kurtulmak için «içtimaî ve malî 
durumuna göre muaf olan eşyanın cins ve miktarı 
tayin edilir» hükmünü evvelâ Bakanlık olarak kabul 
etmiyoruz. Bunun madde metninden çıkarılması size 
arz ettiğim kolaylığı sağlayacaktır kanaatindeyim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde ile ilgili değişiklik önergesi vardır, oku

tuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Mezkûr Hükümet teklifinin 2 nci maddesine ikin
ci fıkra teklif ediyoruz. Hürmetlerimizle. 

İstanbul Konya 
Süleyman Arif Emre Şener Battal 

Burdu* 
Ali Sanlı Vahdeti 

Elâzığ 
Ömer Naimi Barım 

Sivas 
tin Karaçorlu 

«Zatî ve ev eşyası içinde kürk, parfümeri ve lüks 
eşyalar dahil edilemez.» 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bu açık
lamalardan sonra imzamı geri alıyorum, 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, madde üzerinde müza
kere bitti. Komisyona da izah sadedinde, tavzih sa
dedinde söz verdim. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Hayır efendim söz iste
miyorum. 

BAŞKAN — Anladım efendim. Hayır bu safha
da önergelere geçtim. Yani başka söyleyeceğiniz İç
tüzüğe..., 

ALt SANLI (Burdur) — Sayın Başkanım, söz is
temiyorum, önergedeki imzamı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Oldu efendim. O zaman önerge.... 
M. GÜNDÜZ SEVÎLGEN (Manisa) — Ben te-

kabbül. ediyoruim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz tekabbül ediyorsunuz. Oldu 
'efendim. 

Sayın Sövilgen, Sayın Sanlı'nın geri aldığı imzayı 
tekafobül etmişlerdir. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, bu hususun, 
administrasyonda, bir mevzuat meselesi olmadan ta
hakkuku mümkündür. O bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum : Kahul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi okunduğu şekilde Yüce Heyetin 
oylarına sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tüp 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde löh'te, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.., 

ALİ SANLI (Burdur) — Lehinde söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Sanlı. 
Kısa ve özlü olsun konuşmanız. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 
Bu Yasanın metin olarak ve gerekçe olarak geti-

rildiğindeki kuşkularımızı, uygulamada getirilebilecek 
aksaklıkları maddelerin müzakeresinde ve tümü üze
rinde yapılan müzakerelerde belirtmeye çalıştık. 

Sayın Bakanlık temsilcisinin ve Komisyon sözcü
sünün açıklamasından sonra, sanıyorum ki; eşitlik il
kesinde başlangıçta belirttiğimiz g'ıbi, sosyal adaleti 
getiren yanı ile ve sakat ve malullerin değiştirilen 
önerge ile yeni bir bünye kazanan madde ile sakat 
ve malullere temin edilecek imkânlar ve yurt dışında 
meslekî hastalıklar ve gerekse iş kazası geçirmiş yurt 
dışında çalışan işçilerimizin; yurda girişlerinde sağla
nan araç ve gereçlerinde kolaylıkla önemli bir imkân 
yaratıldığını görüyoruz. Bunun için Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak müspet oy vereceğiz, ancak 
burada tekrar bu adımın daha ileri bir adım olarak 
devletin bu konuda daha fonksiyoner olmasını diler, 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı, kişi
sel olarak ifade ettiniz. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır, an
cak vaktin gecikmesi sebebiyle gelecek birleşim bu 
açık oylama yapılacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, Devlet Bakanı Sayın Kara
ca'nın 'konuşması sırasında Sayın Fahri Özçelik'e sa
taştığı iddiası üzerine zabıt suretini getirtmiş bulunu
yorum,, 

Sataşma ile ilgili görülen bölümü evvelâ okuyo
rum : 

«DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine, Anayasanın usullerine göre kurulmuş bir Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine, benim Hükümetim de
ğildir; Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti değildir, şek
lindeki bir söz; mahallede kavga yapan insanların da
hi, kendisini bilmeyen en sapık düşünceli insanların 
dahi ifade etmeyeceği bir sözdür arkadaşlarım» de
mektedir. 

Ben zabtı getirmeden evvel de arkadaşıma; bir 
sataşma olmadığı kanaatimi ifade ettim. Gelen zabıt 
bu kanaatimi fazlası ile teyit etmektedir. Yani son 
kısmını tekrar okuyorum : 

«Kendini bilmeyen en sapık düşünceli insanların 
dahi ifade etmeyeceği bir sözdür.» Bu sözler, «Sizin 
milletvekili olarak yapmamanız lâzım gelir» diye bağ
lanabilir... 

Şimdi Sayın Özçeli'k, şu zahit metnine ve şu ifa
deme göre sataşma iddiasında direniyor musunuz? 

FAHRİ ÖZÇELÎK (Antalya) — Direniyorum Sa
yın Başkan; bu sözü ben söyledim, sözün ağırlığını 
da kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özçeli'k, bir insan, illâ bana 
hakaret edildi gibi bir şeye kapılmaz; çok açık, çok 
sarih yani. Başkanınız olarak eğer böyle bir söz söy
leseydi Sayın Bakan, kendisini mutlak surette ikaz 
ederdim. 

FAHRÎ ÖZÇEUİK (Antalya) — Sayın Başkanım, 
Ibu sözü ben söyledim. Sözün ağırlığını da kabul edi
yorum. «,Bu, Cephe Hükümetidir, benim hükümetim 
değildir» dedim. Bunun ağırlığını kabul ediyorum, 
ama bunu niçin söyledim? 

BAŞKAN — Konuştunuz efendim, ifade ettiniz. 
FAHRÎ ÖZÇELÎK (Antalya) — Bunu söyleyen 

kişiye, «sokak çocukları kadar sapık bir düşünceyle 
söylediğini kabul etmelidir» dedi. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki ifadede size bir 
sataşma ve hakaret yok, sarih ve açık. Burada Sayın 
Bakanının ifadesinde, dediğim gibi, sonunu o şekilde 
'bağlamak mümkün. Kırmızı oylarınızla dahi olsa -
burada siz konuşurken benim bu ikazı yapmam ge
rekirdi - kırmızı oylarınızla dahi oîsa„ 

' MEHMET DELÎKAYA (Malatya) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanım da bunu bir hakaret kastiyle söy
lemediğini ifade buyursunlar, mesele bitsin. 

BAŞKAN — Efendim açık zaten, açık. 
FAHRÎ ÖZÇELÎK (Antalya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika ri

ca edeyim de, buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKAN GIYASETTÎN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, bu konuşmadan sonra, 
aşağıya indiğim zaman değerli arkadaşıma, «Size sa
taşmadım» dedim. Bu sözümde kati surette arkadaşı
mıza uzaktan yakından hiç bir surette sataşmada bu-
lunm'adım. Sureti katiyede bu kelimeyi kendisine tev
cih etmiş değilim ve etmeyi de düşünemem. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim yardımınıza. 
Arz ettiğim gibi efendim, açık ve samimi, yani 

Sayın Bakanın bu ilâvesi daha pekiştirmiş oluyor. 
Dediğim gibi, yani kırmızı oyla da olsa burada mil
letvekili olarak hepimiz iştirak ediyoruz ve gerçekten 
de burada olan Hükümet - hangi hükümet olursa ol
sun, büyük bir açık kalplilikle söylüyorum - Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetidir. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, Meclisimizde... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen bir şey mi var efendim? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Meclisimizde 
müzakerelerin daha salim cereyan etmesi bakımından, 
İçtüzüğün 60 ncı maddesini uygulayarak Hükümetin 
cevap vermesini, sataşma mahiyetinde veya tavzih 
mahiyetinde konuşma biçimine dönüştürmemek için, 
zamanında da ikazda bulunmanız çok yararlı olacak
tır. özellikle Sayın Karaca'ya bu hususu söylerse
niz... 

BAŞKAN — Arz ettim Sayın Ölçen, Sayın Özçe
lik'e cevaben arz ettim. Eğer bu mahiyette bir konuş
ması olsaydı hiç şüphesiz yapacaktım ve bidayetinde 
söyledim, gündem dışı konuşmaları verirken; bütün 
arkadaşlarımın, bu çatı altında konuşma oturma ve 
oy verme hakkına sahip arkadaşlarıma, Bakanlar da 
dahil olmak üzere söyledim. «Olumlu katkılarınızı 
rica ediyorum» diye. Bendeniz bu hususta çok has-> 
sasım efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bakın Sayın 
Başkan, bu, İçtüzüğümüzün 60 ncı maddesinde «Hü
kümet bu konuşmalara cevap verir» diyor. Bir Hükü
met üyesinin lisanı içinde bir «»sapık» kelimesinin geç
mesi zaten heyecanlı olan celselerde... 
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BAŞKAN — Düşünce efendim, şahsa değil, dü
şünceye ait o «ısapık» kelimesi de. Yani ağırlığı ora
da. Rica ediyorum, hep konuşuluyor, «Düşünceniz 
sapık bir düşünce» şeklinde ifade ediliyor. Burada 
hakaret kastı da yok, şahsı ile ilgili de bir söz yok 
rica ediyorum. Cümlenizin anlayışınıza teşekkür edi
yorum., 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
benim sorularıma cevap verecek mi Sayın Hükümet 
üyesi ileride? 

BAŞKAN — Efendim bir sözlü soru da verirsiniz, 
onun yolu da var, rica ediyorum Sayın özçelik. 

MEHMET ZEKÎ TEKÎNER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, yarın yapacağımız iş belli midir? Şu anda 
47 tane, hangileri acaba? (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

4. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 
yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) (1) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminde bulunan Uluslararası 

Sivil Havacılık Sözleşmesinde yapılan değişikliklere 
ilişkin Protokollerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının, gerekli onay işlemlerin 
bir an önce tamamlanabilmesi için, öncelikle gündem
de bulunan diğer maddelere takdimen görüşülmesini 
müsaadelerinize arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon burada. Dışişlerinin yetki 
belgesini havi temsilcisi burada 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, görüyorsunuz sakıncalarını değil mi? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) —. Kaçıncı sıra
da efendim? 

BAŞKAN — 17 numarada efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Hazırlık 

yok, sözcü yok. Sayın Başkan, grup başkanvekillerini 
grup üyelerine ters düşürüyorsunuz. Grup üyeleri 
grup başkanvekillerine gidiyorlar, «Neden bana bura
da sözcülük veriyorsunuz?» diyorlar. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, benim yapa
bileceğim bir şey yok. Arz ettim efendim. 

(1) 200 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Efendim, lütfediniz; biz de burada vazife yapı
yoruz ve büyük bir zorluk içinde yapıyoruz; lütfedi
niz bana zorluk çıkarmayınız. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Şu 
anda yarın yapacağımız işler belli midir? 

BAŞKAN — Söyleyeceğim efendim. Kalanları ya
rın görüşeceğiz. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Ka
lanları kırkyedi tane. 

BAŞKAN — Evet efendim evet. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Han

gileri acaba? 
BAŞKAN — Kırkyedi içinden kaç tane kaldıysa 

onları görüşeceğiz efendim. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — O hal

de yine aynı sonuca varacağız Sayın Başkan. Danışma 
Kurulu toplansın. 

BAŞKAN — Başka çare yok efendim. Danışma 
Kurulu yeni bir statü getirirse biz ona uyacağız efen
dim. Meclisin kararına iktiran edecek ve uyacağız. 
Başka çaresi yok. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan; 
çaresi var, niye olmasın. 

BAŞKAN — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleş
mesinde yapılan değişikliklere ilişkin Protokollerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları... 

Konu ile ilgili Dışişleri Komisyonu raporunu, hem 
kısa olması, hem de arkadaşlarımızın arzu etmeleri 
sebebiyle okutuyorum : 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Yapılan 
Değişikliklere İlişkin Protokollerin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

Madde 1. — 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da 
imzalanan ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulu
nan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 48 (a), 
50 (a) ve 56 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
dair ilişik dört protokolün onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

640 -
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Tümü açık oylarınıza sunulacaktır; ancak vaktin 
geçmesi sebebiyle gelecek birleşimde açık oylama ya
pılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yeni bir teklif veya tasarı 
görüşecek kadar vaktimiz kalmadığından, gündemi
mizde yer alan kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek 
için, 23 . 1 . 1976 Cuma günü saat 14.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.35 

>se^4 
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Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

22 . 1 . 1976 Perşembe 

Saat : 14.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 s-1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basm İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nuı 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alman kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açümasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 
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9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka

daşının, îçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili ÎDoğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açıîmarsına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 

fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

17. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/30) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına-% 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/31) 

22. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekil'eri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin T ü̂rk iç ve dış poli-
tikastna etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 



23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

' 24. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

26. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 1 5 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

28. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk ve 9 ar
kadaşının, Yahya Deırarel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mcciis Arattır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmalına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama

cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

31. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

32. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyannea bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

34. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyîe can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırrna?ı açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

35. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 
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37. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

38. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi. (10/48) 

39. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/49) 

40. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

41. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

42. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

43. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

' 44. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

45. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı»ı geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

46. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

47. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

48. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

49. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım. politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

51. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının Önlenememesi ne-



denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 
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I 13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 

I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

I 14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ-
} retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
I önergesi. (6/41) 

I 15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 

I Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

I 16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 

I soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskini'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın-

I dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

i 18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş-

I bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
I P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerih-
I deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
I iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba-
I kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 

I Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
I Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurfun, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba-; 
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 



26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/88) 

43. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

49. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına. 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 



52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin- Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

61. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin.in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 
" 64. ^ Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

• 65.; -—.Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırlan içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere- ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) , 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

' 78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe -iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 



9 2 . — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. —vKars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman DemireFin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sbzlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) -* 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze 'ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/165) 



103. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Millet vekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Banş Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — îçel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağh bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — istanbul Milletvekili Mustafa Parların, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

111. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfnın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 
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127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Bakan- I 
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya- I 
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film- I 
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama- I 
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına I 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) I 

133. — İstanbul Milletvekili ilhan ÖzJbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasöfya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*)' 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. I 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz- I 
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli- 1 
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru I 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka- I 
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. —Samsun. Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka- J 
demişinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan J 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. | 
(6/195) i 

139: — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*)' 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiFin, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahath Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144; — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru- önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) •<*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*)• 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230)''(*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'ün, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (»)' :. '.,-.; 
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152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
(*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/633) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

156. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236)(*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin [çişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararma 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - «Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

. 165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

167. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

- 168. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı :. 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

2. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 



3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

5. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

6. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 17,6) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1975) 

7. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba-
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

8. — 22 . 11' . 1972 tarih ve 163C sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 .1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) .S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 1 6 . 6 . 1975) 

9. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon

ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 1 6 . 6 . 1975) 

10. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya 
buna benzer Kanunî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 1 6 . 6 . 1975) 

11. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 1 7 . 6 . 1975) 

12. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 1 7 . 6 . 1975) 

.13. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 1 7 . 6 . 1975) 

14. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 15. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 saydı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı: 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 16. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 17. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair .Kanun tasarı
sı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) 
(Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

18. — Yozgat Milletvekili İlhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad-
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de eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi: : 30 . 6 . 1975) 

X 19. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S.' Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

20. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve tçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

21. — 1 Mart 1926 tarihli ve 762 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı 
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. 
Sayısı : 483) (Dağıtma tarihleri : 2D . 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

22. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
2/81) (M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1974, 1 \ 7 . 1975) 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 

I 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

24. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 

I nci maddesinin tadiline dair Kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt
ma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

25. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

26. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. 
Sayısı : 204) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

27. — Konya Milletvekili Şener BattaTın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihin
de Aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
Değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 . 7 . 1975) 

X 29. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 30. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
i arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 

sayılı Kanunla değişik geçici 4 hcü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

31. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arka
daşının, Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve iki arka
daşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

j tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
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siklik hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/215; 2/76 C. Senatosu : 2/87) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 67 ve 67'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihleri : 12 . 6 . 1974, 
2 . 7 . 1975) 

32. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Miilet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 87 ve 87?ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975) 

33. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 
17 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/253) (S. Sayısı :• 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1975) 

34. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

35 — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri .Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

36. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 2! 6) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

37. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

X 38. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 39. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (â) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 
hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sa
yısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 40. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
rıin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 
ve İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkada
şının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

43. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, Siyasî Partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 42. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma-
sma dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

43. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma ta-

jrihi : 4 . 7 . 1975) 

X 44. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili * İsmail 
Taşlı'nm teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276,. 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı
sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

45. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 

ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 
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maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

46. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'İn, Televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa
yısı: 229) (Dağıtma tarihi : 29 . 12 . 1975) 

47. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağılma tarihi : 19 . 1 . 3976) 





Dönem : 4 

Topiant,: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say I 8 ı : 67'ye 1 nciek 

İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 Arkadaşının, Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar ve 2 Arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı Kanun Teklifine Dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan Değişiklik Hakkmda Millet 
Meclisi Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2/215, 2 /76; C. Sena

tosu : 2 /87) 

(Not : C. Senatosu S, Sayısı : 500) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2919 2/87 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23 . 5 . 1975 gün ve 977 sayılı yazınız : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhu

riyet Senatosu Genel Kurulunun 27 . 6 . 1975 tarihli 70 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul 
edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkan V. 

Mehmet Ün aldı 

AÇİK OY NETİCESİ 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

97 
93 

3 
1 

Not : Bu Kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26, 27 . 6 . 1975 tarihli 69 ve 70 nci Bir
leşimlerinde görüşü Imüştü r. 

Değişen maddeler : 
MADDE : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,11 



Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/215, C. S. 2/87 
Karar No. : 76 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

30 . 6 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27 . 6 . 1975 tarihli 70 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edi
len «Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu Teklifi» ilgili temsilcilerin katıldığı toplantıda incelen
di ve görüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca teklifin 1 nci madde başlığı, 2 nci madde Birleşik Başkanlık Di
vanı yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanının mütalaası alınır şeklinde, 3 ncü madde 4 ncü fıkrasında malze
meleri kelimesi «gereçleri» olarak, 4 ncü maddenin (h) fıkrası Meclis Kitaplığına ibaresi «Kitaplığın» şek
linde, 5 nci madde ise Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun yaptığı değişiklikle, altıncı 
madde kitaplıktan yararlanacaklar arasına eski üyelerin de dahil edilmesi şeklinde, Yedinci madde de Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Birleşik toplantı yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı şeklinde 
ve 2 nci fıkra 3 ncü fıkra olarak, 10 ncu maddenin son fıkrası «Bu alımların usulü Yönetmelikte belirtilir» 
şeklinde, 11 nci madde Bütçe yılı değiştiğinden 1974, «1975» olarak değiştirilerek kabul edildiği anlaşılmış
tır. 

Yapılan görüşmelerde yapılan değişikliklerin aynen benimsenmesine karar verilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Aydın Denizli 
Aydın Kayseri M. Ş. Koç S. Arslan 

/. Sezgin H. Nakiboğlu İmzada bulunamadı 

Denizli 
H. Oral 

İstanbul 
M. Parlar 

İmzada bulunamadı 

Kütahya ' 
t. Ersoy 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Giresun 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kütahya 
M. Ersoy 

Samsun 
D. Kitaplı 

İmzada bulunamadı 

Ö. 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

.Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Çakıroğlu 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
G. Sevil gen 

Tokat 
H. Abbas 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 67'ye 1 nci Ek) 



MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun teklifi 

Kitaplığın tarifi : 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı; üyelere yerli ve yabancı yayınlan en geniş çer
çevede izleme olanağı sağlayan ve yasama görevi ne
deniyle Meclislerde duyulacak her türlü bilgi edinme 
ihtiyacını karşılayan bir kuruluştur. 

Kitaplığın yönetimi : 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı teşkilât bakımından, Millet Meclisi Başkanlı
ğına bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini ortaklaşa 
ilgilendiren hususlar, Birleşik Başkanlık Divamnca ka
rara bağlanır. 

. Kitaplık Karma Komisyonu teşkili : 

MADDE 3. — Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu yönetir. Bu Ko
misyon her iki Meclisin içtüzüklerine göre Genel Ku-
rullannca seçilmiş beş Cumhuriyet Senatosu Üyesi, 
on Millet Meclisi Üyesi olmak üzere en az onbeş üye
den kurulur. 

Kitaplık Karma Komisyonu ilk toplantısında, ara-
lanndan bir başkan ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisi üyelerinden birer sözcü seçer. 

Kitaplık Müdürü Karma Komisyonun sekreterlik 
hizmetlerini de yürütmekle görevli danışmanıdır. 

Kitaplığın amacına uygun biçimde verimli olarak 
çalışmasını sağlamak, yerli ve yabancı her türlü ya
yını, gerekli araçlan ve malzemeleri seçmek ve satın-
almak ve personel ücretleri dışındaki her türlü harca
maları yapmak hususlannda karar verme yetkisi Ki
taplık Karma Komisyonuna aittir. 

Komisyon, Kitaplık kadrosu ile yıllık bütçelerini 
de hazırlar ve Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Kitaplık hizmetleri : 

MADDE 4. — Kitaplık hizmetleri şunlardır : 
a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayın için çağdaş 

kataloglama ve sınıflandırma sistemlerinden en uygun 
olanını saptayıp uygulamak. 

b) Konu uzmanları ve kitaplık uzmanları tara
fından üyelerin bilgi edinme ve belge sağlama ihtiyaç
larım en kısa zamanda ve en iyi biçimde karşılamak, 

Millet Meclisi (S. 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu teklifi 

Amaç: 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı; üyelere yerli ve yabancı yayınları en geniş 
çerçevede izleme olanağı sağlayan ve görevleri nede
niyle Meclislerde duyulacak her türlü bilgi edinme ih
tiyacını karşılayan bir kuruluştur. 

Kitaplığın yönetimi : 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı teşkilât bakımından, Millet Meclisi Başkan
lığına bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini ortaklaşa 
ilgilendiren hususlarda Cumhuriyet Senatosu Başka
nının mütalâası alınır. 

Kitaplık Karma Komisyonu teşkili: 

MADDE 3. — Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu yönetir. Bu Ko
misyon her iki Meclisin içtüzüklerine göre Genel Ku
rullarınca seçilmiş beşer üyeden kurulur. 

Kitaplık Karma Komisyonu ilk toplantısında, ara
larından bir başkan ve Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi üyelerinden birer sözcü ve bir kâtip se
çer. 

Kitaplık Müdürü Karma Komisyonun sekreterlik 
hizmetlerini de yürütmekle görevli danışmanıdır. 

Kitaplığın amacına uygun biçimde verimli olarak 
çalışmasını sağlamak, yerli ve yabancı her türlü ya
yım, gerekli araçları ve gereçleri seçmek ve satmalmak 
ve personel ücretleri dışındaki her türlü harcamaları 
yapmak hususlannda karar verme yetkisi Kitaplık 
Karma Komisyonuna aittir. 

Komisyon, Kitaplık kadrosu ile yıllık bütçesini 
de hazırlar ve Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Kitaplık hizmetleri : 

MADDE 4. — Kitaplık hizmetleri şunlardır : 
a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayın için çağdaş 

kataloglama ve sınıflandırma sistemlerinden en uygun 
olanını saptayıp uygulamak. 

b) Konu uzmanları ve kitaplık uzmanları tara
fından üyelerin bilgi edinme ve belge sağlama ihti-

Sayısı : 67'ye 1 nci Ek.) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

c) Yabancı dillerdeki yayınlardan üyelerin yasa
ma çalışmaları için yararlanmasını sağlayacak çeviri
leri yapmak, 

d) Mikrofilm, fotokopi ve teksir cihazlarından 
çağdaş kitaplık sistemlerinin gerektirdiği ölçüde yarar
lanmak ve üyeleri yararlandırmak. 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya
bancı dil bilgilerini geliştirmek ve yeni diller öğren
melerini sağlamak amacıyle yeni tekniklere uygun dil 
laboratııvarlan kurmak ve çalıştırmak. 

f) Yerli ve yabancı kitap, dergi, gazete, bülten, 
tutanak, rapor ve benzeri her çeşit yayınlan ve kapsa
dıkları konulan üyelere duyurmak için 15 günde bir 
bülten yayınlamak ve kitaplık hizmetlerinin gerektir
diği diğer yayınlan yapmak. 

g) Meclis Kitaplığının olağan işleyişinin icabettir-
diği diğer hizmetleri yerine getirmek. 

Kitaplık personeli : 

MADDE 5. — Kitaplık personeli, kitaplık uzman-
lan, belli bilim dallannda yeteneği saptanmış yabancı 
dil bilen konu uzmanlan, dil öğretmenleri, çevirmen
ler, danışmanlar, memurlar, daktilolar, teknisyenler, 
ciltçiler ve müstahdemlerden oluşur. 

Kitaplık personeli 4 ncü maddedeki yazılı kitap
lık amaçlarını gerçekleştirecek nitelikteki kişiler ara
sından sınavla seçilir. 

Sınav kurulu en az ikisi üniversite öğretim üyele
rinden olmak üzere (5) kişiden oluşur ve kitaplık kar
ma komisyonu tarafından kurulur. 

Kitaplık Müdürü, Müdür yardımcıîan, kitaplık ve 
konu uzmanlan yapılacak sınav sonunda Karma Ko
misyonun teklifi üzerine Millet Meclisi Başkanlığınca 
atanır. Bunların dışında kalan personel ise Karma Ko
misyonun teklifi ile Millet Meclisi Başkanlığınca ata
nır. Hizmetin etkin bir biçimde yürütülebilmesi ve te
mini güç elemanların sağlanabilmesi yönünden kitap
lığa anlaşmalı uzman alınabilir. 

Bu şekilde alınacak personel için 657 sayılı Ka
nunun değişik 4 ncü maddesinin (B) bendindeki ge
çicilik vasfı aranmaz. 

Millet Meclisi (S. 
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yaçlarını en kısa zamanda ve en iyi biçimde karşıla
mak. 

c) Yabancı dillerdeki yayınlardan üyelerin çalış
maları için yararlanmasını sağlayacak çevirileri yap
mak. 

d) Mikrofilm, fotokopi ve teksir cihanlarından 
çağdaş kitaplık sistemlerinin gerektirdiği ölçüde ya
rarlanmak ve üyeleri yararlandırmak. 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya
bancı dil bilgilerini geliştirmek ve yeni diller öğrenme
lerini sağlamak amacıyle yeni tekniklere uygun dil 
îabora tu varları kurmak ve çalıştırmak. 

f) Yerli ve yabancı kitap, dergi, gazete, bülten, 
tutanak, rapor ve benzeri her çeşit yayınları ve kap
sadıkları konuları üyelere duyurmak için ayda bir 
bülten yayınlamak ve kitaplık hizmetlerinin gerektirdi
ği diğer yayınları yapmak. 

g) Ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuru
luşlar ile bunlara bağlı olarak çalışan kurumların ya
yınlarını üyelerin yararlanmaları için izlemek ve top
lamak. 

h) Kitaplığın olağan işleyişinin icabettirdiği diğer 
hizmetleri yerine getirmek. 

Kitaplık personeli: 

MADDE 5. — Kitaplık personeli, kitaplık uz
manları, belli bilim dallarında yeteneği saptanmış 
yabancı dil bilen konu uzmanlan, dil öğretmenleri 
çevirmenler, danışmanlar, memurlar, daktilolar, tek
nisyenler, ciltçiler ve müstahdemlerden oluşur. 

Kitaplık personeli 4 ncü maddedeki yazılı kitap
lık hizmetlerini gerçekleştirecek nitelikteki kişiler ara
sından sınavla seçilir. 

Sınav kurulu, (5) kişiden oluşur ve Kitaplık Kar
ma Komisyonu tarafından kurulur. 

Kitaplık Müdürü, Müdür yardımcıları, kitaplık 
ve konu uzmanları yapılacak sınav sonunda Karma 
Komisyonun teklifi üzerine Millet Meclisi Başkanlı
ğınca atanır. Bunların dışında kalan personel ise ge
nel hükümler uyarınca Karma Komisyonun teklifi 
ile Millet Meclisi Başkanlığınca atansr. Hizmetin et
kin bir biçimde yürütülebilmesi ve temini güç eleman
ların sağlanabilmesi yönünden kitaplığa sözleşmeli 
uzman alınabilir. 

Sayısı : 67'ye 1 nci Ek) 
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Kitaplıktan yararlanma : 

MADDE 6. — Kitaplıktan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde siyasî parti grupları, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri ve üyeler dışındaki kişilerin yarar
lanma şartlan ve 4 ncü maddedeki hizmetlerin sınır ve 
kapsamı Karma Komisyon tarafından düzenlenecek ve 
Millet Meclisi Başkanınca onaylanacak bir yönetme
likle tespit edilir. 

Kitaplığın çalışma süresi : 

MADDE 7. — Kitaplık, Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi, Birleşik Genel Kurul ve komisyon top
lantılarının devamı süresince ve tatil günlerinde üye
lerin yararlanması için açık tutulur. 

Olağan çalışma saatleri dışında açık tutulan kitap
lığın hizmetlerinin aksamaması için, kitaplık müdürü 
gerekli tedbirleri alır. 

Yukarıdaki süreler dışında da Kitaplığın açık tu
tulacağı süreler Kitaplık Karma Komisyonu tarafın
dan belli edilir. 

Alımlarda Usul : 

MADDE 10. — T. B. M. Meclisi Kitaplığı için 
yapılacak her türlü alımlar 2490 ve 1050 sayılı Ka
nunlara tabi değildir. 

Bu alımların yapılması usulü bir yönetmelikle tes
pit edilir. 

MADDE JJ. — 1974 yıh Bütçe Kanununa ekli 
Millet Meclisi kadrolarının, Kitaplık Müdürlüğü kıs
mına, ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte görevde bulunan Meclis Kitaplığı personeli 
hakkında yukardaki 5 nci madde hükmü uygulanmaz. 
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Kitaplıktan yararlanma : 

MADDE 6. — Kitaplıktan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ile eski üyelerin ve bunların dışındaki 
kişilerin yararlanma şartları, 4 ncü maddede belirti
len hizmetlerin sınır ve kapsamı Kitaplık Karma Ko
misyonunca hazırlanacak ve Millet Meclisi Başkanın
ca onaylanacak Yönetmelikle tespit edilir. 

Kitaplığın çalışma süresi : 

MADDE 7. — Kitaplık, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Kurulları ile komisyon toplan
tılarının devamı süresince ve tatil günlerinde üyelerin 
yararlanması için açık tutulur. 

Yukarıdaki süreler dışında da Kitaplığın açık tutu
lacağı süreler Kitaplık Karma Komisyonu tarafından 
belli edilir. 

Olağan çalışma saatleri dışındaki açık tutulan Ki
taplığın hizmetlerinin aksamaması için Kitaplık Mü
dürü tarafından gerekli tedbirler alınır. 

Alımlarda usul : 

MADDE 10. — T. B. M. Meclisi Kitaplığı için 
yapılacak her türlü alımlar 2490 ve 1050 sayılı Ka
nunlara tabi değildir. 

Bu alımların usulü Yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 11. — 1975 yılı Bütçe Kanununa ekli 
Millet Meclisi kadrolarının, Kitaplık Müdürlüğü kıs
mına, ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin ge
çici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 67'ye 1 nci Ek) 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN TAVSİYELERİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu Teklifi 

Amaç: 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

Kitaplığın yönetimi : 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

Kitaplık Karma Komisyonu teşkili: 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

Kitaplık hizmetleri: 

MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

Kitaplık personeli: 

MADDE 5. — Benimsenmiştir. 

Kitaplıktan yararlanma : 

MADDE 6. — Benimsenmiştir. 

Kitaplığın çalışma süresi : 

MADDE 7. — Benimsenmiştir. 

Kitaplığa yayınların gönderilmesi: 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

Kitaplık Yönetmeliği : 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

Alımlarda usul : 

MADDE 10. — Benimsenmiştir. 

MADDE 11. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCt MADDE — Benimsenmiştir. 

Yürürlük: 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 

(1) Sayılı Cetvel 

Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 67'ye 1 nci Ek) 
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Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin Abdurrahman Vahit Oğlu 
1924 İstanbul Doğumlu Mehmet Baydar'm Eşi ve Çocukları ile 
Mahmut Hayrettin Oğlu İstanbul 1942 Doğumlu Bahadır Demir'in 
Eşine Vatanî Hizmet Tertibinden Maaş Bağlanmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 nci Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 

Önergesi (2 /169) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2/169 esas numaralı «Abdurrahman Vahitoğlu 1924 îstanbul doğumlu Mehmet Baydar'm, eşi ve çocuk
ları ile Mahmut Hayrettinoğlu îstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun» teklifim komisyonda görüşülme süresi olan 45 günü aşmış bulunduğundan, tçttn 
züğün 38 nci maddesi gereğince gündeme alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Ordu Milletvekili 
Memduh Eksi 

30 i 1 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Abdurrahman Vahitoğlu 1924 îstanbul doğumlu Mehmet Baydar'm eşi ve çocukları ile Mahmut Hay
rettinoğlu îstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ordu Milletvekili 
Memduh Eksi 

GEREKÇE 

Amerika'nın Los Angeles Başkonsolosu iken 27 . 1 . 1973 tarihinde katledilen Abdurrahman Vahit ve 
Hatice'den doğma 1924 îstanbul doğumlu Mehmet Baydar ile Konsolos olarak görevli, Mahmut Hayrettin ve 
Hatice Necibe'den 1942 îstanbul doğumlu Bahadır Demir'in hayatta kalan eş ve çocuklarına ilişikte sundu
ğum miktarlarda maaş bağlanmasını teklif ederim şöyle ki: 

Hariciyede görevli her iki yurttaşımız 27 . 1 . 1973 tarihinde Mıgırdıç Yanıkyan adında y77 yaşındaki bir 
Ermeni tarafından tuzağa düşürülerek, kendilerine ateş edilmek suretiyle öldürülmüşlerdir. Olayın gerçek yönü 
henüz anlaşılmamış ise de, kökü tarihe dayanan bir kin ve intikam duygusunun olaya sebebolduğu kuvvetle 
tahmin edilmektedir. Yurt dışında, Türkiye aleyhine Ermeni örgütlerinin yaptığı propagandalar bilinen bir 
gerçektir. Bu sakim propagandalara tarihî olaylar sebebolarak gösterilmektedir. Memnuniyetle ifade edelim 
ki, tarihimiz bu menfî propagandaları etkisiz bırakacak nitelikte bulunmaktadır. Hal böyle iken her iki harici-. 
yemiz bu ^olumsuz propagandaların kurbanı olmuşlardır. 
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Milletçe hepimizi büyük bir üzüntüye gark eden bu katil olayı sebebiyle her iki görevlinin hayatta kalan 

eşi ve çocuklarına hayatta kaldıkları sürece maaş bağlanması bize has âlicenap duygumuzun isabetli bir so-s 
nucu olacaktır. 

Bu sebeplerle işbu kanun teklifi yapılmış bulunmaktadır. 

ORDU MİLLETVEKİLİ MEMDUH EKŞİ'NİN TEKLİFİ 

Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin^ 
oğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen Abdurrahman Vahitoğlu Meh
met Baydar'ın eşi Güner Baydar'a ayda 1 500 TL., kızları Leylâ Baydar ile Asuman Baydar'a ayda 1 OOO'er 
TL. ve Mahmut Hayrettinoğlu Bahadır Demir'in eşi Sina Demir'e ayda 1 500 TL. hayatta kaldıkları sürece, 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Şubat 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

•»»•rr m>**ı* —•+» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 176) 
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Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere 
İlişkin Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /284) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 4 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 -1946/2187 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22.4.1975 
tarihinde kararlaştırılan «Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde yapılan ^değişikliklere ilişkin Protokolle
rin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta arısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

7 Aralık 1944'te Şikago'da imzalanan ve T. B. M. M. tarafından 1945 yılında 4749 sayılı Kanunla onaylanan 
«Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi», uluslararası alanda çok geniş çapta kabul görmüş olan sözleşmeler
den biridir. Halen 129 devletin taraf bulunduğu bu Söz'eşmenin bazı maddelerinin, özellikle Sözleşmeye taraf 
olan devletlerin yıldan yıla artması dolayısıyle, zaman zaman değiştirilmesi ihtiyacı doğmuş ve bugüne ka
dar yedi maddesinde toplam olarak on kere değişiklik yapılmıştır. 

Bunlardan; 
a) 45, 48 (a), 49 (e) ve 61 nci maddelerde 1954 yıında yapılan değişiklikler, T. B. M. M. tarafından 

21 . 5 . 1955 tarih, 6630 sayılı Kanunla onaylanmış, 
b) 93 ncü maddede 1947 yılında yapılan ve 50 (a) maddesinde 1961 yılında yapılan değişikliklerin onay

lanması da 18 . 2 . 1965 tarih, 542 sayılı Kanunla uyjun bulunmuştur. 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ile kurulan «Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü - ICAO» Genel 
Kurulu 1962 yılında 48 (a), 1971 yılında 50 (a) ve 56, 1974 yılında da 50 (a) maddelerinde bazı değişiklikler 
yapılmasını kabul etmiştir. Türkiye henüz bunları onay unamıştır. Sunulan kanun tasarısı, bu son dört deği
şikliğin de kabul edilerek bunlara ilişkin protokollerin onaylanması ve bu suretle Sözleşmenin son şekline 
taraf olunarak ICAO ve diğer Âkit Devletlerle aramız "aki bağlantının eksiksiz duruma getirilmesi amacıyle 
hazırlanmıştır. 
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Kanun tasarısının kapsadığı protokoller 

1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN BİR DEĞİŞİKLİĞE İLİŞ
KİN PROTOKOL (ROMA, 15 Eylül 1962) 

Sözleşmenin yapılışı sırasında, ICAO Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması için on Âkit Dev
letin istekte bulunması yeterli görülmüştü. 

Üye sayısının artışı karşısında, bu sayının çok az olduğu düşünüldüğünden, 1962 yılında Roma'da yapı
lan ondördüncü Genel Kurul toplantısında, Sözleşmsnin bu hükmü taşıyan 48 nci maddesinin (a) fıkrasında 
değişiklik yapılarak, on Âkit Devlet yerine, Âkit Devletlerin en az beşte biri tarafından olağanüstü toplantı 
çağrısı yapılabilmesi hükmü kabul edilmiştir. 

Bu Protokol, 1973 yılı sonu itibariyle 62 Âkit Devlet tarafından onaylanmış olup, 66 ncı Âkit Devletin 
onay belgesini yatırdığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

2. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN BİR DEĞİŞİKLİĞE İLİŞ
KİN PROTOKOL (NEW — YORK. 12 Mart 1971) 

Sözleşmenin yapılışı sırasında, ICAO'nun yürütme organı olan Konseyin yirmibir üyeden kurulu olması 
kabul edilmişti. Sonradan 1961 yılında yapılan bir değişiklikle (Bu değişiklik yukarıda sözü edilen 542 sayılı 
Kanuna dayanılarak Türkiye tarafından da onaylan mıştır.) Konsey üyeliklerinin sayısı yirmiyediye çıkarıl-
mıştı.l961'den bu yana ICAO üyelerinin sayısındaki artış dikkate alınarak, 1971 yılında New - York'ta yapı
lan bir olağanüstü Genel Kurul toplantısında, bu sayının otuza yükseltilmesi kabul edilmiştir. 

Bu amaçla Sözleşmenin 50 nci maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesi için hazırlanan Protokol, 16 Ocak 
1973'te yürürlüğe girmiş oluppl973 yılı sonu itibariyle 86 Âkit Devlet tarafından onaylanmış bulunmaktadır. 

3. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNİN 56 NCİ MADDESİNDE YAPILAN BİR 
DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN PROTOKOL (Viyana, 7 Temmuz 1971) 

Sözleşmenin yapılışı sırasında, ICAO'nun daimî organlanndan biri olan Hava Seyrüsefer Komisyonunun 
oniki kişilik olması yeterli görülmüştü. ICAO üyelerinin sayısındaki artış dikkate alınara, bu Komisyondaki 
üye sayısının da onbeşe çıkarılması için Sözleşmenin 56 ncı maddesinde değişiklik yapılması, 1971 yılında 
Viyana'da yapılan onsekizinci Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir, 

Bu Protokol, 1973 yılı sonu itibariyle 67 Âkit Devlet tarafından onaylanmış olup, 80 nci Âkit Devletin 
onay belgesini yatırdığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

4. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNİN 50 (a) MADDESİNDE YAPILAN BİR 
DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN PROTOKOL (Montreal, 16 Ekim 1974) 

1971'de New - York'ta yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında Konsey üyeliklerinin sayısının yir-
miyediden otuza çıkarılması kabul edilmiş ve bu amaçla Sözleşmenin 50 (a) maddesinde yapılan değişiklik 
16 Ocak 1973'te yürürlüğe girerek uygulamaya geçilnrşti. Ancak Konsey'deki ikinci ve özellikle üçüncü 
grupa seçilecek devletlere daha fazla temsil olanağı sağlanması istendiğinden, üyelik sayısının otuzdan otuzüçe 
çıkarılması düşünülmüş ve 1974 yılında Montreal'de yapılan yirmibirinci Genel Kurul toplantısında, 50 nci 
maddenin (a) fıkrasının bu amaçla yeniden değiştirhıesi kabul edilmiştir. 

Genel Kurul ayrıca, bu değişiklikle ilgili Protokolün Âkit Devletlerce en kısa zamanda onaylanarak yürür
lüğe girmesini istediğini belirten bir karar da almıştır. 

Bu Protokol 86 Âkit Devlet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 200) 
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BayBt&rlık, İIBMV Uk&Bma ve Turnam Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Baymâiritk, tmar Ulaştmtm ve 

Tımzm Komisyonu 
Esas No. : 1/284 
Karar No. : 15 

29 . 5 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Ulüstefafası- Sivii Havacılık Sözleşmesinde- yapılan değişikliklere ilişkin Protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlık temsilcileri de 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde yapılan değişikliklere ilişkin Protokolün onaylanmasına müte-
dair kanun tasarısı Komisyonumuzda yapılan müzakereler neticesinde yerinde görülerek aynen kabul edilmiş
tir. 

îşbu raporumuz, Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Komisyon Başkam Başkan V. Sözcü 

Gümüşhane Manisa Giresun 
E. Tuncer H. Zengin H. V. Tekin 

Kâtip 
Çorum Ankara- Antalya. 

K. Farlar N, Evliya&i F. Şarlar 
İstanbul Muğla Samsun 

M. E. Sungur A. Döğerli F. Birer 
Zonguldak 

O. Göncüoğfu 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Milte* Meotisfi 
D içişler* Komisyonu 
Esas No. : 11284 
Karar No. : 52 

19 . 6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere ilişkin Protokollerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşül
dü. 

Tasarını» tüm» üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da 
müspet mütalaa edilmiş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir, 

Genel Kuçula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Zonguldak İstanbul Ankara 
C. Karakaı R. Ülker N. Evliyagil 

Çorum Bursa Bmm 
Y. Hatiboğlu M, Emekli C. KülâfHı 

M*aiaa Manisa Nevşehir 
A. »ülkem NL Özgür Ri &ner 
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Hükümetin Teklifi 

Uluslararası Sivil Havacılık Söz
leşmesinde Yapılan Değişikliklere 
İlişkin Protokolların Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Aralık 1944 
tarihlinde Şikago'da imzalanan ve 
4749 Sayılı Kanunla onaylanmış 
bulunan Uluslararası Sivil Havacı
lık Sözlıeşmıesinin 48 (a), 50 (a) ve 
56 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasına dair ilişkin dört protoko
lün onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Genç. ve Spor Bakam 
A. Ş. Erek 

Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Metni 

Uluslararası Sivil Havacılık Söz
leşmesinde Yapılan Değişikliklere 
İlişkin Protokolların Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardıtmcısı 

N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

İçişleri Baikanı 
O. Asiltürk 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

En. ve Tab. Kay. Bakam 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Dışişleri Komisyonu Metni 

Uluslararası Sivil Havacılık Söz
leşmesinde Yapılan Değişikliklere 
İlişkin Protokolların Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul- edilmiştir. 

22.4.1975 

Devlet Baikanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Baikanı 
H. Aksay 

Adalet Balkanı 
/. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Güm. ve Tökel Bakanı 
O. Öztrak 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Orman Bakam 
T. Kapanlı 

Sosyal Güvenlik Balkanı 
A, M, Ablum 
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ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNDE YAPİLAN BİR DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 

P R O T O K O L 

15 Eylül 1962'de Romana imzalanmıştır. 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulu, 1962 yılı Ağustos ayının yirmibirinci günü Roma'da 

ondördüncü Toplantısını yaparak, 

Olağanüstü bir Genel Kurul toplantısı yapılmasını isleyebilecek en az âkit Devlet sayısının, bugünkü sayı 
olan on'dan daha fazlaya çıkartılmasının âkit devletlerin genel isteği olduğunu saptayarak, 

Bu sayının, toplam âkit Devlet sayısının beşte birine çıkartılmasının uygun olacağını düşünerek ve 
1944 yılı Aralık ayının yedinci günü Şikago'da aktedilen Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde, 

yukarıda belirtilen amaçla değişiklik yapılmasının gerekli olduğunu dikkate alarak, 

Bindokuzyüzaltmışiki yılının Eylül ayının ondördüncü günü, yukarıda sözü edilen Sözleşmenin 94 (a) 
maddesli hükümleri uyarınca, aşağıdaki değişiklik tasarısını kabul etmiştir. 

Sözleşmenin 48 (a) maddesinin ikinci cümlesi yerine şu cümle konulacaktır: «Genel Kurul, Konseyin 
çağrısı veya üye tam sayısının beşte birinden az olmayan sayıda âkit Devletin Genel Sekretere başvurması 
üzerine herhangi bir zamanda olağanüstü toplantı yapabilir.» 

Anılan Sözleşmenin sözü edilen 94 (a) maddesi hükümlerine göre, söz konusu değişiklik önerisinin, 
altmışaltı âkid Devletçe onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtir ve, 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreterinin, her biri aynı ölçüde geçerli olmak üzere İngi
lizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde, yukarıda sözü geçen değişiklik önerisini ve aşağıda belirtilen 
hususları kapsayan bir Protokol hazırlamasını kararlaştırır. 

Genel Kurulun söz konusu kararı gereğince bu Protokol, Örgütün Genel Sekreteri tarafından hazır
lanmıştır. 

Bu Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onaylamış veya ona katılmış her Devletin onayına 
açık olacaktır; 

Onay belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırılacaktır; 

Bu Protokol, onaylamış olan Devletler bakımından, altmışaitıncı onay belgesinin yatırıldığı tarihte 
yürürlüğe girecektir; 

Genel Sekreter, bu Protokolü onaylayan her belgenin yatırılma tarihini bütün âkit Devletlere hemen 
bildirecektir; 

Genel Sekreter, bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihi anılan Sözleşmeye taraf olan veya imza koyan 
bütün Devletlere hemen bildirecektir; 

Bu Protokolü yukarıda sözü edilen tarihten sonra onaylayan herhangi bir âkit Devlet bakımından bu 
Protokol, bu Devletin onay belgesini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırması ile yürürlüğe gire
cektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Ondördüncü Genel Kurulunun Başkanı ve 
Genel Sekreteri, Genel Kurulca yetkilendirilmiş olarak, bu Protokolü imza etmişlerdir. 

Roma'da, binidokuzyüzaltmışiki yılının Eylül ayının onbeşinci günü her biri aynı ölçüde geçerli olmak 
üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde bir tek nüsha halinde yapılmıştır. Bu Protokol, Ulus
lararası Sivil Havacılık Örgütünün arşivlerinde saklanacak ve onaylanmış suretleri, örgütün Genel, Sek
reteri tarafından, yukarıda anılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine taraf olan veya imza koyan 
bütün Devletlere gönderilecektir. 
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ULUSLARARASİ StVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNİN 50 (a) MADDESİNDE YAPILAN BİR 

DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN PROTOKOL 

16 Ekim 1974'te Montreal'de imzalanmıştır. 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulu, 
14 Ekim 1974'te Montreal'de yirmibirinci toplantısını yaparak; 
Konsey üyeliklerinin sayısının artırılmasının Âkit Devletlerin genel isteği olduğunu saptayarak, 

Konsey'e üç üyelik daha sağlanmasının ve böylelikle, ikinci ve özellikle üçüncü gruba seçilen Dev
letlerin daha fazla temsil edilmesi olanağını yaratmak amacıyla, üye sayısının otuzdan otuzüçe çıkarılma
sının uygun olacağını düşünerek ve, 

1944 yılı Aralık ayının yedinci günü Şikago'da yapılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde yuka
rıda belirtilen amaçla değişiklik yapılmasının gerekli olduğunu dikkate alarak, 

(1) Yukarıda sözü edilen Sözleşmenin 94 (a) maddesi hükümleri uyarınca aşağıdaki değişiklik öneri
sini kabul etmiştir: 

Sözleşmenin 50 (a) maddesindeki ikinci cümle, «otuz» yerine «otuzüç» konmak suretiyle değiştirilecek
tir, -

(2) Anılan Sözleşmenin sözü edilen 94 (a) maddesi hükümlerine göre, yukarıda belirtilen değişik
lik önerisinin, seksenaltı Âkit Devletçe onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtir ve, 

(3) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreterinin, her biri aynı ölçüde geçerli olmak üzere 
İngilizce, Fransızca- ve İspanyolca dillerinde, yukarıda sözü geçen değişiklik önerisini ve aşağıda belirtilen 
hususları kapsayan bir Protokol hazırlamasını kararlaştırır. 

(a) Protokol, Genel Kurulun Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından imzalanacaktır. 
(b) Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmseini onaylamış veya ona katılmış olan her Devletin 

onayına açık olacaktır. 
(c) Onay belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırılacaktır, 

(d) Protokol, onaylamış olan Devletler bakımından seksenaltıncı onay belgesinin yatırıldığı tarihte 
yürürlüğe girecektir, , 

(e) Genel Sekreter, Protokolü onaylayan her bslgenin yatırılma tarihini bütün Âkit Devletlere hemen 
bildirecektir. 

(f) Genel Sekreter, Protokolün yürürlüğe girdiği tarihi anılan Sözleşmeye taraf olan bütün Devlet
lere hemen bildirecektir, 

(g) Protokolü yukarıda sözü edilen tarihten sonra onaylayan herhangi bir Âkit Devlet bakımından 
Protokol, bu Devletin onay belgesini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırması ile yürürlüğe girecek
tir, 

Genel Kurulun söz konusu kararı gereğince, bu Protokol Örgütün Genel Sekreteri tarafından hazırlan
mıştır. 

Ykarıdakileri tasdiken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Yirmibirinci Genel Kurulunun Başkanı ve 
Genel Sekreteri, Genel Kurulca yetkilendirilmiş olarak, bu Protokolü imza etmişlerdir, 

Motreâl'de, Mndokuzyüzyetmişdört yılının Ekim ayının onaltıncı günü, herbiri aynı ölçüde geçerli ol
mak- üzefle İngilizce, Fransızea ve İspanyolca dillerinde bir tek nüsha halinde yapılmıştır. Bu Protokol, 
Uluslararası Sivil Havacılık örgütünün arşivlerinde saklanacak ve onaylanmış suretleri, Örgütün Genel 
Sekreteri tarafından 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da yapılmış olan Uluslararası Sivil Havacılık 
Sözleşmesine taraf olan bütün Devletlere gönderilecektir, 
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ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNİN 56 NCI MADDESİNDE YAPILAN BİR 
DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN PROTOKOL 

7 Temmuz 1971'de Viyana'da imzalanmıştır. 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulu, 
1971 yıh Temmuz ayının beşinci günü Viyana'da Onsekizinci toplantısını yaparak, 

Hava Seyrüsefer Komisyonu üyeliklerinin sayısının artırılmasının Âkit Devletlerin genel isteği olduğunu 
saptayarak, 

Bu kuruldaki üyeliklerin sayısının onikiden onbeşeçıkarılmasının uygun olacağım düşünülerek, ve, 
1944 yılı Aralık ayının yedinci günü Şikago'da aktedilen Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde, yu

karıda belirtilen amaçla değişiklik yapılmasının gerekli olduğunu dikkate alarak, 

(1) Yukarıda sözü edilen Sözleşmenin 94 (a) maddesi hükümleri uyarınca, aşağıdaki değişiklik öne
risini kabul etmiştir: 

«Sözleşmenin 56 ncı maddesindeki «Oniki üye» deyimi, «Onbeş üye» şeklinde değiştirilecektir.» 

(2) Anılan Sözleşmenin, sözü edilen 94 (a) maddesi hükümlerine göre, yukarıda belirtilen değişik
liğin seksen âkit Devletçe onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtir, ve, 

(3) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreterinin, her biri aynı ölçüde geçerli olmak üzere 
İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yukarıdasözü geçen değişikliği ve aşağıda belirtilen hususları 
kapsayan bir protokol hazırlamasını kararlaştırır: 

(a) Protokol, Genel Kurulun Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından imzalanacaktır. 

(b) Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onaylamış veya ona katılmış her Devletin 
onayına açık olacaktır. 

Genel Kurulun söz konusu kararı gereğince, 
Bu Protokol Örgütün Genel Sekreteri tarafından hazırlanmıştır; 

Bu Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onaylamış veya ona katılmış her Devletin ona
yına açık olacaktır; 

Onay belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırılacaktır. 

Bu Protokol, onaylamış olan Devletler bakımından, sekseninci onay belgesinin yatırıldığı tarihte yü
rürlüğe girecektir; 

Genel Sekreter, bu Protokolü onaylayan her belgenin yatırılma tarihini bütün Âkit Devletlere hemen 
bildirecektir. 

Genel Sekreter, bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihi anılan Sözleşmeye taraf olan bütün Devletlere 
hemen bildirecektir. 

Bu Protokolü yukarıda sözü edilen tarihten sonra onaylayan her hangi bir Âkit Devlet bakımından Pro
tokol, bu Devletin onay belgesini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırması ile yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Onsekizinci Genel Kurulunun Başkanı ve 
Genel Sekreteri, Genel Kurulca yetkilendirilmiş ola ak, bu Protokolü imza etmişlerdir. 

Viyana'da bindokuzyüzyetmişbir yılının Temmuz ayının yedinci günü, her biri aynı ölçüde geçerli olmak 
üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde bir tek nüsha halinde yapılmıştır. Bu Protokol, Ulus
lararası Sivil Havacılık Örgütünün arşivlerinde saklanacak ve onaylanmış suretleri, Örgütün Genel Sekre
teri tarafından, 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da yapılmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Söz
leşmesine taraf olan bütün Devletlere gönderilecektir. 
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ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN BİR DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 
PROTOKOL 

12 Mart 1971'de Ne\v - York'ta imzalanmıştır. 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulu, 
1971 yılı Mart ayının onbirinci günü New York'ta olağanüstü bir toplantı yaparak, 
Konsey üyelerinin sayısının artırılmasının Âkit Devletlerin genel isteği olduğunu saptayarak, 
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin (Şikago, 1944) 1961 Haziran ayının yirmibirinci günü kabul 

edilmiş olan değişiklikle öngörülen altı'üyeliğe ilâve olarak, Konsey'e üç üyelik daha sağlanmasının ve böy
lece Konsey üyelerinin sayısının otuza çıkarılmasının uygun olacağını düşünerek, ve, 

1944 yılı Aralık ayının yedinci günü Şikago'da akto dilen Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde yu
karıda belirtilen amaçla değişiklik yapılmasının gerekli olduğunu dikkate alarak, 

1971 yılı Mart ayının onikinci günü, yukarıda sözü edilen Sözleşmenin 944 ncü maddesinin (a) fıkrası hü
kümleri uyarınca, aşağıdaki değişiklik tasarısını kabul etmiştir : 

Sözleşmenin 50 nci maddesinin a) fıkrasındaki ikinci cümle yerine şu cümle konulacaktır : 
«Genel Kurul tarafından seçilen otuz ÂKit Devletten kurulur.» 
Anılan Sözleşmenin 94 ncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre, yukarıda sözü edilen değişiklik 

önerisinin, seksen Âkit Devletçe onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtir, ve, 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreterinin, her biri aynı ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce, 
Fransızca ve İspanyolca dillerinde, yukarıda önerilen değişikliği ve aşağıda belirtilen hususları kapsayan bir 
Protokol hazırlamasını kararlaştırır. 

Genel Kurulun söz konusu kararı gereğince, bu Protokol Örgütün Genel Sekreteri tarafından hazırlan
mıştır; 

Bu Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onaylamış veya ona katılmış her Devletin onayına 
açık olacaktır; 

Onay belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgüt ine yatırılacaktır; 
Bu Protokol, onaylamış olan Devletler bakımından, sekseninci onay belgesinin yatırıldığı tarihte yürürlüğe 

girecektir; 
Genel Sekreter, bu Protokolü onaylayan her belgenin yatırılma tarihini bütün Âkit Devletlere hemen bil

direcektir; 
Genel Sekreter, bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihi anılan Sözleşmeye taraf olan bütün Devletlere hemen 

bildirecektir; 
Bu Protokolü yukarıda sözü edilen tarihten sonra onaylayan herhangi bir Âkit Devlet bakımından Pro

tokol, bu Devletin onay belgesini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırması ile yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulunun yukarıda sözü edilen ola
ğanüstü toplantısının Başkanı ve Genel Sekreteri, Genci Kurulca yetkilendirilmiş olarak, bu Protokolü imza 
etmişlerdir. 

New - York'ta bindokuzyüzyetmişbir yılının Mart ayının onikinci günü, her biri aynı ölçüde geçerli ol
mak üzere ingilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerindi bir tek nüsha halinde yapılmıştır. Bu Protokol, Ulus
lararası Sivil Havacılık Örgütünün arşivinde saklanacak ve onaylanmış suretleri, Örgütün Genel Sekreteri 
tarafından 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da yapılmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi
ne Taraf olan bütün Devletlere gönderilecektir. 

• « .taantıı». t > 
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1615 Saydı Gümrük Kanununun 8 nci Maddesinin 14 ncü Fık
rasının (a) Bendinin Değiştirilmesi ve 10 ncu Maddesinin Sondan 
İkinci Fıkrası Hükmünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1 /314) 

T, C, 
Başbakanlık ls7,;1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 2006/3314 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 30 . 6 .1975 tarihinde kararlaştırılan «1615 
sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10 ncu madde
sinin sondan ikinci fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Kanun tasarısı yurt dışındaki işçilerimizin günlük hayatlarında yurda dönüşlerinde veya çalıştıkları ül
kelerde karşılaştıkları bazı güçlükleri giderebilmek amacıyle hazırlanmıştır. Yurt dışında büyük fedakâr
lıklarla çalışan ve millî ekonomimize geniş katkıları olan işçilerimizin, bazı yönetmeliklerde yapılacak deği
şikliklerle veya idarî kararlarla karşılanması mümkün olan ihtiyaç ve dilekleri yanında mutlaka kanun de
ğişikliği getiren şikâyet ve ihtiyaçlarının da bulunduğu tespit edilmiştir. 

Tasarının amaçları şunlardır : 
1. Gümrük mevzuatında işçi yurtdaşlarımızı rencide eden bazı hükümleri kaldırmak; 
2. Kaza geçiren, meslek hastalığına yakalanan, maluliyete uğrayan yurttaşların muhtaç oldukları bazı 

âlet ve araçların ithalinde karşılaştıkları güçlükleri gidermek. 

Madde gerekçeleri 

Madde 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendi, maluller tara
fından yurda ithal edilecek özel tertibatlı ve özel şekillerde imal edilmiş koltuk, tekerlekli koltuk* üç tekerlek
li bisiklet v.b.'lere de muafiyet uygulanmasını öngörmektedir, 

Ancak, özellikle yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın iş kazaları, meslekî hastalıklar veya trafik 
kazaları sonucu sakatlandıklarında, gerek sigorta kurumlarının, gerek çalıştıkları müesseselerin verdiği ya
hut kendilerinin aldıkları özel tertibatlı ve münhasıran sakatların kullanacakları tarzlarda imal edilmiş oto
mobilleri de aynı şekilde muaf en ithal etme istekleri ile karşılanılmaktadır. 

Karşılaşılan güçlükleri gidermek amacıyle anılan Kanunun 8 nci maddesinin (a) bendi değiştirilmekte 
ve mevcut muafiyetin bizzat maluller tarafından getirilecek veya getirtilecek yukarıda sözü edilen kara nakil 
vasıtalarını da kapsaması zorunlu görülmektedir. 
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Madde 2. — Gümrük Kanununun 10 ncu maddejsinin sondan 2 ncj fıkrası, vatandaşlar arasında içtimaî ye, 

malî durumlarına göre ayırım yapmayı öngördüğünden ve bugüne kadar yapılan uygulamada yurda giren 
ve çıkan vatandaşlara gümrük kapılarında farklı işlem yapılmasının mahzurlu olduğu, özellikle yurt dışında 
çalışan işçilerimiz üzerinde olumsuz etki yaptığı tes:pit edilmiş olduğundan, söz konusu fıkranın yür-uriük-
ten kajtoıknası uygun g^üjmüştür. 

MEaddjg 3 - 4. —Kanunun yürürlük, ve yürütmehükümlerini kapsamaktadır. 

Mttkt Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esûs No. : 1/314 
Karar No. : 81 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

3 , 7 . 1975 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurular «,1615 sayılı Gümrük, Kanununun 8 nci Maddesinin 14 ncü Fıkrası
nın (a) Bendinin Değiştirilmesi ve 10 ncu Maddesinin Sondan İkinci Fıkrası Hükmünün Yürürlükten Kaldı
rılması Hakkında Kanun Tasarısı» Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplan
tıda incelendi ve görüşüldü : 

Maluller tarafından kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş motorlu ve motorsuz taşıtların gümrük 
muafiyeti kapsamına alınması ayrıca zkt ve ev eşyası ile ilgili Gümrük Kanununun 10 ncu maddesinde yer 
alan ve muafiyet uygulamasında vatandaşların sosyal ve malî durumlarına göre ayırım yapılması ile ilgili 
bulunan hükmün yürürlükten kaldırılması amacıyle hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da olumlu bulunarak 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kumlun tasviplerine sunulmak üzere Yükssk Başkanlığa saygıyle arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İ. Sezgin 
Aydın 

M. S. Koç 

İsparta 
A. t. Balım 

imzada bulunamadı. 
îsjtajıbul 

M. Parlar 
Kütahya 
t. Ersoy 

Malatya 
H. Gökçe. 

imzada bulunamadı. 

Niğde 
H. Özalp 

Tekirdağ 
Y,. Alpaslan 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğîu 
Giresun 

0. Yılmaz 
imzada bulunamadı. 

içel 
I. Göktepe 

imzada, bulunamazdı. 
istanbul 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
fl?.. Taratıoğlıı 

Trabzon 
ö. Çakıroğlu 

Ankara 
H. T. Toker 
Gümüşhane 

T. Yücel 
İmzada bulunamadı. 

istanbul 
A. AT. Ötem 

Kocaeli 
S. Aİcay 

Malatya 
M. Delikaya 

imzada bulunamadı. 
Manisa 

H, Okçu 

Samsun 
D, Kjtaplı 

imzada bulunamadı. 

imzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci Maddesinin 
14 ncü Fıkrasının (a) Bendinin Değiştirilmesi ve 10 
ncu Maddesinin Sondan İkinci Fıkrası Hükmünün 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı.. 

MADDE 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — 14. a) Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin 87.02 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan ve 
maluller tarafından kullanılmak üzere hususî suret
te imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan 
(motorlu veya motorsuz) koltuklar ve kara nakil va
sıtaları.» 

MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
«Zat ve Ev Eşyası» başlığı altındaki 10 ncu madde
sinin sondan ikinci fıkrası hükmü yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

îmar ve iskân Bakanı 
N. Ok 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erbakan 
Devlet Bakanı 

H. Aksay 
Milli Savunma Bakam 

F, Melen 
Millî Eğitim Bakanı 

A. N. Erdem 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. Öztrak 
Sanayi ve Tek. Bakanı 

A. Doğru 
Köy işleri Bakanı 

Vt Poyraz 
Kültür Bakam 
R. Danışman 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİ
Ğİ METİN 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun 8 nci Maddesinin 
14 ncü Fıkrasının (a) Bendinin Değiştirilmesi ve 10 
ncu Maddesinin Sondan İkinci Fıkrası Hükmünün 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3, 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

— Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakam 

M. K. Erkovan 
içişleri Bakam 

O. Asiltürk 
Bayındırlık Bakanı 

F. Adak 
Gıda - T. ve H. Bakanı 

K. Özal 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

S. Kılıç 
Orman Bakanı 

T. Kapanlı 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

A. M. A blum 

30 . 6 . 1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkes 
Devlet Bakanı 

G. Karaca 
Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 
Ticaret Bakanı 

H. Basol 
Ulaştırma Bakanı 

İV. Menteşe 
Turizm ve Tan. Bakanı 

L. Tokoğlu 
Genç. ve Spor Bakanı 

A. Ş. Erek 
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