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TUTANAK DERGİSİ 

51 ııci Birleşim 

5.2. 1976 Perşembe 
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I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 867:868 

III. — Yoklama 869 

IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 869, 
871 

Sayfa 
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkereleri. (3/550, 3/551) 878 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-
zioğlu'na, Millî Savunma Bakanı Ferid Me-
len'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/552) 878 

3. — Gündemde bulunan, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ile, 
2 . 9 . 1971 günlü, 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigorta Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifinin geriverilme-
sine dair Plan Komisyonu Başkanlığı tezke
resi. (2/228, 2/86, 3/553) 878 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
mahalle ve köy muhtarlarının Bağ - Kur kapsa
mına alınmasına ilişkin yasa önerisinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair Öner
gesi. (2/303, 4/120) 878:881 

5. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yalı'nın, Paris'te düşen Türk Hava Yollarına 

A) Gündem dışı konuşmalar 869,871 
1. — Konya Milletvekili Şener Battai'ın, 

1970 yılı öncesi emeklilerinin dert ve mağduri
yetleri hakkında gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın cevabı. 869:870 

2. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezman'ın, Hacettepe Üniversitesinde meyda
na gelen olaylar ve polisin sorumluluğu hak
kında gündem dışı konuşması ve içişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün cevabı. 871:876 

3. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Öz-
kaya'nın, üzüm üreticilerinin dertleri hakkın
da gündem dışı konuşması ve Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un cevabı. 876:878 

B) Tezkereler ve önergeler 878 
1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil'e 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etme-

Sayfa 
866 
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Sayfa 
ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer 
bütün iddiaların incelenmesi için kurulan Araş
tırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (10/6, 4/119) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili İbra
him Elmalı'ya izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi (3/554) 

C) Gensoru, Genel Görüşme ve 
Araştırması önergeleri. 

Meclis 

881 

881 

881 

1. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal 
ve 11 arkadaşının, Sosyal Sigortalar - Kurumu
nun mal ve para varlığı ile gerçek gelişini sap
tamak amacıyle bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/65) 881:882 

2. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 
9 arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve 
linyit yataklarının rezerv ve kapasitesini sap
tamak amacıyle bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/66) 882:883 

V. — Oylaması yapılacak işler 870,898 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 

3 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-

Sayfa 
nun 13 nçü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/295) (S. Sayısı : 210) 870,907:910 

VI. — Seçimler 883 

1. — Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi 
konutlarıyle ilgili İNTUR .Şirketiyle yapmış 
olduğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tespit amacıy
le kurulan 10/15 numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. 883 

2. — Paris'te düşen Türk Hava Yollarına 
ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer 
bütün iddiaların incelenmesi için kurulan 10/6 
numaralı Meclis Araştırma Komisyonundaki 
açık üyeliğe seçim. 883 

VII. — Görüşülen işler 883,898 

1. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 
^3 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun 1631 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 
211) , 883:898,898:906 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara 
verilese de çoğunluğun olacağı muhtemel görülmedi
ğinden : 

5 Şubat 1976 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15'12'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

/. Etem Kılıçoğlu 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

8Ö6 — 
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II. — GELEN 

5 . 2 . 1976 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 

22 arkadaşının, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun 15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/509) (Millî Eğitim ve Plan 
komisyonlarına) 

Tezkereler 
2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/547)- (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

3. — Kayseri Milletvekili Selçuk İmamoğlu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/548) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

4. — Konya Milletvekili Reşat Aksoy'un yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/549) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyona) 

Yazdı sorulur 
5. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Gül

nar ilçesinin Göksu çayı üzerinde bir köprü yapıl
masına ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1016) 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ma
nisa - Alaşehir ilçesi Girelli köy halkının Faik Kır
gız çiftliğinde iskân edilmesine ilişkin Köy İşleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1017) 

7. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Spor -
Toto Teşkilâtına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1018) 

8. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 1971 - 1975 
yıllarında anason ihraç eden firma ve şahısların öde
dikleri vergi miktarına iiişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1019) 

9. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yabancı 
ülkelerde bulunan işçi çocuklarının öğernim ve öğ
retmen durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1020) 

10. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in Millî Eğitim Müdürleriyle yaptığı yemekli top
lantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1021) 

11. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1974 -
1975 öğrenim yılında Orman Muhafaza okulların-
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KÂĞITLAR 

Perşembe 

dan mezun olan öğrencilere ilişkin Orman Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1022) 

12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, tayin 
edilen müşavirler ile yazdırılan bir esere ilişkin Kül
tür Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1023) 

13. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Ba
lıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçektiri-
len öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1024) 

14. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 1973 
- 1974 - 1975 yılları Ege Tütün Piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1025) 

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Adana - Kadirli ilçesinde su yataklarının temizlen
mesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1026) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanü'nın, anason 
ihracatı, ihraç fiyatları ve ihracatçılara ödenen vergi 
iadelerine ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1027) 

17. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, anason 
ihraç eden firma ve şahıslara ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1028) 

18. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, anason 
ekimine ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1029) 

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 1965 -
1975 yılları arası anason ekim alanıyle üretim mik
tarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1030) 

20. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/1031) 

21. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Tar-
ko ve Genel Müdürüne ilişkin. Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1032) 

22. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Gü
neydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği eski Ge
nel Müdürüne ilişkin Ticaret Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/1033) 

867 — 
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23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, Northeim Electric A.Ş.'deki yabancı ser
maye hissesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1034) 

24. — Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahraman Maraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazık soru önergesi. (7/1035) 

25. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, İstan
bul'da yasa dışı şoför ehliyeti verildiği iddalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1036) ' 

26. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen 
Okulunda Ülkü Ocakları öğrencilerin yarattıkları 
şiddet hareketlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1037) 

27. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Eğitim Araçları Merkezinde çalışan öğretmenlerin 
iş güçlüğü ödeneklerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1038) 

28. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, 
1975 - 1976 yıllarında bitkisel. sıvı ham yağ ve yağlı 
tohum izni alan firmalara ilişkin Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1039) 

Meclis Araştırmaları 
'29. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 

arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

30. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 ar
kadaşının, Ülkemizdeki maden kömürü ve linyit ya
taklarının rezerv ve üretim kapasitesini saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

31. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

32. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıltılmadîğını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

33. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şir
ketinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/69) 

34. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve .gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

• • *mm^ t • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saat; : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili İ. Eteni Kıhçoğîu 

DÎVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağn), Hasan Tosyalı (Kastamonu) 

* 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 51 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama j (Yoklama yapıldı) 
yapılacaktır. Sayın üyelerin, Riyasetçe saptanabilecek i BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele-
bir biçimde işaret buyurmalarını rica ederim. i re başlıyoruz. 

VI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1970 yılı 
öncesi emeklilerinin dert ve mağduriyetleri hakkın
da gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Gıya-
settin Karaca'nın cevabı. 

BAŞKAN — Üç sayın üyeye gündem dışı söz 
vereceğim. Daha önceki birleşimlerde de ifade et
tiğim ü:e*-e, gündem dışı söz verdiğim sayın üyele
rin, 5 dakikalık süreye ve İçtüzükte, gündem dışı 
söz verilme niteliklerine riayet etmelerini rica edi
yorum. 

Konya Milletvekili Sayın Şener Battal'a, 1970 ön
cesi emeklilerin dert ve mağduriyetleri hakkında 
gündem dışı söz veriyorum. Buyurun Sayın Bat
tal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Balkan, 
muhterem milletvekilleri; 

JBugün yüksek huzurlarınıza, son derece önemli 
gördüğüm ve büyük bir haksızlık olarak nitelediğim 
bir mevzuu getirmek istiyorum. 

Devlet olarak, 2 Şubat 1969 tarih ve 110)1 sayılı 
bir Kanun çıkarıyoruz; bu kanunla Devlet memurla-
rina diyoruz ki «emekli olursanız, ileride memur 
maaşlarında meydana gelecek değişikliklerden sizler 
de.istifade edeceksiniz.» 

Devlet memuru, Devletin sözünün 24 ayar altın [ 
gibi sağlam ve güvenilir olduğunu bildiği için emek
lilik istiyor. İstiyor ama, 1101 sayılı Kanunun tat
bikatı, Devletin verdiği bu söz ve sözünün 24 ayar | 

altın gibi güvenilir olduğu hususunda tereddütler 
husule getirmiş bulunmaktadır. 1101 sayılı Kanuna 
inzimamen, 8 Temmuz 1971 tarih ve 1425 sayılı 
bir Kanunla önceden emekli olanlara da yeni bir uy
gulama durumu doğmuş oluyor; fakat 3 Temmuz 

I 1975 tarih ve 1922 sayılı Kanun çıktığında, bu ka
nunla 1425 sayıla .Kanundaki emekli göstergesini 
1 Mart 1975'ten geçerli olmak üzere yürürlükten 
kaldırıyor; yerine, 1922 sayılı Kanunla yeni bir gös
terge kabul ediyoruz. 

Üzüntü ile belirteyim ki, bu göstergeyi bugüne 
kadar (1970'den önce HOıl sayılı Kanuna göre) emek
li olmuş veya emekli edilmiş olanlara uygulayamı
yoruz. Bu durum büyük haksızlıklara ve mağduri
yetlere sebep olmaktadır. Şöyle ki: Temmuz veya 
Ağustos 1970'te emekli olan bir kıdemli albay, 
1970'den önce emekli olmuş bir tümgeneralden fazla 
emekli maaşı almaktadır. Emekli tümgeneralin 1425 
sayılı Kanunun yürürlükten kalkan göstergesinde, 
745 olan göstergesine karşılık, 1975'te emekli olan 
kıdemli albayın 1922 sayılı Kanunun kabul ettiği ye-
ni göstergede göstergesi 80/0'dür, kıdemsiz albayın 
775'tir. Bu kadar haksızlık ve eşitsizlik olamaz. Cid
dî bir mağduriyet örneği olarak arz ediyorum. 

2 Şubat 1969 tarih ve 110)1 sayılı Kanunun ek 
j ikinci maddesinin ikinci fıkrası, «•yükseltmeye esas 

olacak rütbe, kadro unvanı, derece ve sair yönlerden 
eşitlikleri, Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı, 

I Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdür-
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lüğü ve ilgili kurumların birlikte hazırlayacakları 
teklif üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur» de
mektedir. Buna rağmen, 1922 sayılı Kanunun ka
bulünden bugüne kadar, yukarıdaki fıkrada belirti
len görevliler kanunî vecibelerini yerine getirme
mişler, büyük bir kitlenin mağduriyetine ve eşitsizli
ğine sebep olmuşlardır. 

Umarım ki, bu açıklamalarından sonra, Hükü
metimiz, kurumlar ve Emekli Sandığı gerekli has
sasiyeti göstermek suretiyle çok açık bir adaletsizliği 
önlemiş olurlar. 

Bu konuşmamın bir diğer manada önemi, şu an
lamda değerlendirilmesi icap etmektedir sayın millet
vekilleri: Memur, devletin çıkardığı îbir kanundan 
destek alarak emeklilik hakkını ister de, ileride yemi 
haklar ıstar olunduğunda bundan istifade edemezse, 
emekliliği isteyen memur adedi azalır ve Devlet kad
rolarında şişkinlik olur. 

BAŞKAN — Sayın Battal bir dakikanız var, to
parlamanızı rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

O halde, (biz 1101 sayılı Kanunla Devletimizin 
verdiği sözü yerine getirmeliyiz. Emeklilik isteyen
lerin cesaretlerini kıracak psikolojik, syasî havanın 
endişesinden kurtarmalıyız. 

Muhterem Başkanımın yüksek müsaadeleriyle, 
bu gündem dışı Ikonuşmayla, çok önemli bir mev
zuu Yüksek Meclise ve efkârı umumiyeye arz etmek 
irrikânı bulduğumdan dolayı memnunum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
Maliye Bakanımıza ve diğer bakanlarımıza bu 

konuşmamın bir örneğini veriyorum, Meseleye 
önemle eğileceklerini ümit ediyorum. 

Tekrar saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Cevap vermek üzere buyurun Sayın Karaca. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Şener Battal arkadaşımızın, 1970 öncesi 

emekli olan Devlet memurlarının bugün içinde bu
lundukları durumdan bahisle, 11 Öl sayılı Kanuna 
göre emekli olan memurların, emeklilik durumları
nı; terfi eden memurların (kazanmış olduğu haklar
dan kendilerimin de istifade etmelerini dile getiren 
konuşmalarını dinledik. 

Biz, arkadaşımızdan önce Hükümet olarak bu ko
nuya eğildik. 1970 öncesinde emekli olanların 1101 
sayılı Kanundan istifade etmedikleri bir gerçektir. Bu
günkü hayat şartları içerisinde, 1970 öncesi emeklile
rin, almış oldukları maaşlarla hayatlarını idame et
tirmelerinin de zorluğunu görerek tespit etmiş oldu
ğumuz için, Hükümet olarak bu konuda Emekli San
dığı Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Dairesinin 
iştirakiyle gerekli bütün hazırlıkları yaptık ve tamam
ladık. 

1 . 3 . 1970 tarihinden önce emekliye ayrılanla
rın aylıklarının yükseltilmesi ve şimdiki emeklilerle 
aralarında bulunan farkların kaldırılması ve düzeltü-
mesi hususunda gerekli hazırlıklar yapılarak, bir ka
nun tasarısı şeklindeki taslak - gerekçeleri ve ilgili 
evraklar - Bakanlar Kurulunun gündeminde sıra bek
lemektedir. İlk fırsatta ve en yakın bir zamanda 
Bakanlar Kurulundaki tasarı Yüce Meclise sunula
cak ve bu suretle de 1 . 3 . 1970 tarihinden önce 
emekliye ayrılan arkadaşların maddî sıkıntıları ve bu 
arada sosyal sıkıntıları giderilmiş olacaktır. 

Yüce Heyete cevaben arz ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 
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) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dünkü 
birleşimde görüşülmesi tamamlanmış bir kanun tek
lifinin açık oylaması yapılacaktır. Gündem dışı gö-

(1) 210 S. Sayılı basmayazı 3 
49 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

1976 tarihli 

rüşmeler devam ederken bu açık oylamanın yapılma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve üç arkada
şının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin görüşülmesinin tamamlanması dolayı-
sıyle, kupalar sıralar arasında dolaştırılacak, bilâhara 
da kürsüye konmak suretiyle, sonradan gelen arka
daşlarımızın oylamaya katılma imkânı sağlanacaktır. 

Lütfen, kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

— 870 
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VI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

2. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâletin Ez-
rrian'ın, Hacettepe Üniversitesinde meydana gelen 
olaylar ve polisin sorumluluğu hakkında gündem dışı 
konuşması ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl Milletvekili Hasan Ce-
lâlettin Ezman, Hacettepe olayları ve polisin sorum
luluğu hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Ezman. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

8 . 1 . 1976 günü sabahı Hacettepe Üniversitesi 
merkez binası önünde bir öğrenci topluluğu üzerine 
polisin açtığı ateşle 10'dan fazla öğrenci yaralan
mıştı. Yaralılardan birinin ameliyatla gözü alınmış
tı. Bir diğeri - Nuray Erenler adındaki genç kız - bey
ne kan götüren boyun şahdamarını parçalayan bir 
kurşun yarası sonunda bitkisel hayata girmiş ve beş 
gün sonra da Hacettepe Tıp Fakültesi doktorlarının 
bütün imkân ve ihtimamlarını kullanmalarına rağ
men o genç yaşta hayata veda etmişti. 

O gün Nuray Erenler silâhlı değildi. Polise silâh
lı veya silâhsız herhangi bir saldırıda bulunmamış; 
sadece okulunun önündeki kalabalık arasındaydı. 
Olayda tek bir polis yaralanmamıştı. Polis haksız ve 
kanunsuz ateş açmış, sorumsuzluk örneği göstermiş
ti. Bu derece sorumsuzluk örneğinin, demokratik ül
kelerde bir benzerini görmeye imkân yoktur ve maa
lesef kanunsuzluk ve zulüm örneklerine Türkiye' 
mizde oldukça sık rastlamaktayız: Viranşehir'de 9 
kişinin öldürülmesi; zaman zaman basınımıza inti
kal eden karakol dayakları, karakol ölümleri ve hikâ
yeleri; bol bol duyup okuduğunuz işkence olayla
rı... Maalesef, «katil polis» nidalarını sık sık duy
maktayız. Polisimize bu şekilde hitap edilmesini iste
miyoruz. Maalesef bu gerçektir ve bunu sık sık gör
mekteyiz, duymaktayız. Polis karakolu, vatandaşımı
za huzur temin edememektedir. Şikâyetler öteden 
beri mevcuttur ve maalesef şiddetlenerek devam et
mektedir. Güvenlik kuvvetlerinin bazı mensupları, 
ellerindeki devlet silâhını kadın, erkek öz kardeşleri 
üzerine nasıl olup da, bu kadar kolayca, gözünü 
kırpmadan tevcih edebilmektedir? Bunun sebep ve 
saikini ve izale çarelerini düşünmek ve bulmak zo
rundayız. Kanaatimce, bunun başlıca sebep ve amili, 
faşist eğitim ve yönetimdir. Polisimizin vatandaşlara 

karşı şefkat, merhamet, saygı ve nezaketle muamele 
edecek istikamette demokratik bir eğitime tabi tutul
ması gerekmektedir ve şarttır. Uygar toplum, huku
ka ve insanlığa saygılı bir toplum olmanın da önşart-
larından birisi budur. Devlet polisine, görevinin in
san öldürmek, insanı terzil etmek, tezyif etmek değil; 
vatandaşın, insanın hayat ve onurunu korumak oldu
ğu, kafasına iyice işlenerek, öğretilmelidir. 

Sayın İçişleri Bakanından, o gün Hacettepe Üni
versitesi önünde kadınlı erkekli genç insan topluluğu
na sorumsuzca ateş ederek, Nuray Erenler'i cansız, 
başkalarını sakat bırakan polis memurlarını tespit 
edip, adaletin pençesine teslim etmesini talep ediyo
rum. Bundan böyle de, polisimizin, böyle zulüm ve 
sorumsuzluk örneklerinden uzak kalmasını temenni 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ayrıca bir 
önemli, durumu da dikkatlerinize kısaca sunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ezman, bir dakikanız kalmış
tır; ona göre bağlayın lütfen. 

HASAN CELÂLETTÎN EZMAN (Devamla) — 
Tamam efendim. 

Partilerimiz yöneticileri ve parti liderleri, halkı
mızı alabildiğine cepheleşmeye, kutuplaşmaya doğru 
itmektedirler. Büyük gaflet ve basiretsizlik içinde, akıl 
almaz bir inatla, demokratik, özgürlükçü parlamen
ter sistemi çıkmaza doğru, cuntaya doğru zorlamak
tadırlar; Enver Paşa cuntasının Osmanlı Devletini; 
Alman ve italya faşizminin Almanya'yı ve İtalya'yı 
ve Papadapulos yönetiminin Yunanistan'ı nereye gö
türdüğünü, nasıl parçaladığını bildikleri, gördükleri 
halde. Kıbrıs bunalımı ve savaş ihtimali, ekonomik 
sıkıntılar, işsizlik, üniversite ve gençlik bunahmları, 
iç güvenlik bunalımı, Devleti, ülkeyi ve rejimi tehdit 
etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ezman, Sayın Ezman, rica 
ederim. Sizin, «bir dakika daha» demenizle meseleyi 
halletmemiz mümkün değil. 

HASAN CELÂLETTÎN EZMAN (Devamla) — 
Tamam, tamam efendim; bitiriyorum. 

BAŞKAN — Almanya'dan filan bahsedinceye 
kadar, lütfen bağlayın. 

HASAN CELÂLETTÎN EZMAN (Devamla) — Ben 
bu Yüce Millet Kürsüsünden, milletin de istediğine ter
cüman olduğum kanısı içinde, liderleri, parti yöne-
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ticilerini, milleti cephelere ve cuntalara itmek- yeri
ne, yukarda belirttiğim bunalımları müşterek sorum
luluk altında karşılamak ve bunları izale etmenin 
yolunu bulmak üzere barış masasına, kardeşlik ma
sasına; Cephe Hükümeti yerine, «Kardeşlik Hükü
metine»» tarafsız ve müessir icra gücünü yaratacak 
bir yeni Hükümeti kurmaya davet ediyorum ve siz 
değerli milletvekili arkadaşlarımı, sorumluluğunuzu, 
uyarıcı ve yapıcı gücünüzü kullanmaya çağırıyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, cevap için söz 

istiyorsunuz; buyurun Sayın Asiltürk. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Gündem dışı konuşmalar dolayısıyle, zaman za
man huzurlarınıza çıkıp birçok meseleleri, olduğu 
gibi, hakikati ile anlatmak imkânını elde ediyoruz. 
Bundan dolayı değerli arkadaşlarıma, bizlere bu fır
satı hazırladıklarından dolayı, bu gündem dışı ko
nuşmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ben, kısaca, Hacettepe olay
larının neden başladığını, Hacettepe olayları esnasın
da meydana gelmiş hadiseleri bir kaç cümle ile huzur
larınıza getirmek istiyorum. 

6 Ocak 1976 günü saat 18.45 sıralarında, Ha
cettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 
son sınıf öğrencilerinden İbrahim oğlu, Afyon Emir
dağ 1952 doğumlu Şükrü Bulut, Üniversitenin şehir 
kampüsünde tabanca mermisi ile üç yerinden vurula
rak derhal hastaneye, âcil servise kaldırılmış ve ge
rekli müdahalede bulunulmuş ise de maalesef kurta
rılamayarak sabaha karşı ölmüştür. 

Tanık ifadelerine göre, Şükrü Bulut'u öldürenler
den olduğu kanısına varılan, aynı Üniversitenin öğren
cilerinden 9037 numaralı Mehmet Emin oğlu, 1954 do
ğumlu Fatih Mehmet Yurdan hakkında, Ankara Dev
let Güvenlik Mahkemesince, kasten adam öldürmek
ten, 9 Ocak 1976 tarih ve 1976/2 sayı ile gıyabî tutuk
lama kararı verilmiş olup, halen aranmasına devam 
edilmektedir. 

Oîaya, sanık olarak adı karışanlardan, Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi Sosyo
loji Bölümü öğrencisi İbrahim oğlu, 1950 doğumlu 
Muhittin Kale, 7 Ocak 1976 günü yakalanmış ise de, 
ilk sorgusunu müteakip, delil yetersizliğinden adliye
ce bırakılmıştır. 

5 . 2 . 1976 O : 1 

Maktulün ideolojik durumunun tespiti amacı ile 
yapılan tetkikatta, Şükrü Bulut'un 1971 yılında, Tür
kiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi isimli illegal örgü
tün yayın organı olan Şafak Dergisini muhtelif yer
lerde kanunsuz olarak dağıttığı; 12 Mart sonrası sıkı
yönetim döneminde, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve 
Birleşik Cephe isimli illegal kuruluşlarla olan müna
sebetinden dolayı yakalanarak Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığına teslim edildiği; önce tutuklandığı, bi-
lâhara duruşmasına tutuksuz devam edildiği; 23 Ma
yıs 1974 tarihinde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askerî Mahkemesince 6 yıl ağır hapis cezasına ve 
Emirdağ İlçesinde emniyet gözetimi altında bulun
durulmaya mahkûm edildiği, bu cezasının sonradan 
Af Kanunu ile kalktığı tespit edilmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Bölümü 
öğrencisi olan kardeşi Sabri Sırrı Bulut ise... 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Bakan, sanığa 
Türkeş tarafından «Siyah Kuşak» verildiği... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, rica ederim efendim. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Bir dakika efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkan, muhatap ben değilim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Ülkü Ocakları Merkez 

Yönetim Kurulu üyesidir. 
BAŞKAN Rica ederim efendim, size söz verme

dim. Lütfen dinleyin. 
ALİ SANLI (Burdur) — Bir Bakan maktul hak

kında açıklamalarda bulunurken, sanık hakkındaki 
kimliği de vermek durumundadır. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Türkeş tarafından «Si
yah Kuşak» verilmiştir ve Ülkü Ocakları Merkez 
Yönetim Kurulu üyesidir. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Zorla, emri
vaki yapmak suretiyle cevap verme durumunda değil
siniz. 

Kanunlara aykırı, İçtüzüğe aykırı - bir arkadaşı
mız da hatırlatma yapmış, bu vesile ile bunu da ifade 
fırsatını buldum - mahkemeye intikal etmiş bu konu 
hakkında görüşme yapılmasın diye Riyaseti ikaz edi
yor. Ben de Sayın Bakana bu vesile ile bunu da du
yurmuş oluyorum. Fakat, arkadaşlarımın emrivaki 
ile, konuşan bir hatibin sözünü kesmesine de karşı 
olduğumu ifade ediyorum. 

Sayın Asiltürk, devam buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Muhterem Başkan, ben burada, mah
kemelerce tescil ve tespit edilen ve bilâhara bu muha-
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kemeler kesinleştikten sonra meydana gelen durumla
rı anlatıyorum. Şu anda dava konusu olan bir durum 
değildir; açıklama yapmam mümkündür. Eğer, bu bah
sedilen kuşak verms işlemi de mahkemelerce tespit 
edilmiş, bana ulaşmış olsaydı bunu da açıklardım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklama yapmanız 
mümkün değildir diye bir sözüm olmadı. Bu nevi 
bir düşünce de vardır diye ifade ettim. 

Devam buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Davamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, hadisenin meydana gelişi
ni anlatmak bakımından söylediklerimde, sayın Cum
huriyet Halk Partili parlamenterin bu ölçüde reaksiyon 
göstereceği bir şey olduğunu sanmıyorum. Bunlar 
tespit edilmiş durumlardır. Suçluların da hiç bir za
man müdafaasını yapmak aklımızdan geçmez. Biz na
sıl suçluların müdafaasını yapmıyorsak, biz nasıl suç
luların - kim olursa olsun, hangi zihniyette olursa 
olsun - yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyor
sak, sizlerin de en az aynı şekilde, suçlu görülen kim
seleri de müdafaa etmemeniz gerektiğine inanıyorum; 
bilmiyorum, yanılıyor muyum? (A. P. ve M. S. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, kardeşi Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Sabri Sırrı 
Bulut ise, aynı operasyonun sanıkiarındandır; delil ye
tersizliği ile serbest bırakılmıştır. 27 Nisan 1975 ta
rihinde, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi adı altındaki İl
çe merkezi önünde meydana gelen olaylar sırasında 
parti binasına girmek isterken durumu şüpheli gö
rülmüş; yakalandığında, üzerindeki tulum içinde sak
lanmış vaziyette 10 zincir zuhur ettiğinden Altındağ 
Adliyesince kanunî işlem yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir süre önce, Ankara Aktaş 
Mahallesi Atillâ İlkokulunda öğretmenlik yapan ba
bası İbrahim Bulut'un da TÖB - DER üyesi olduğu 
tespit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayın meydana gelmesi 
üzerine, aşırı sol grupa mensup... 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Bakan, 
sanığı mı anlatıyorsunuz, mağduru mu yargılıyorsu
nuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hiç bir yargılama 
yapmıyorum, kimseyi itham etmiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, müdahale etme
yiniz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sanığın, Ülkü Ocakları 
üyesi olup olmadığım söylemiyorsunuz. TÖB - DER 
üyesi olduğunu söylüyorsunuz ama. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Eğer bil
diğiniz bir şey varsa, siz de çıkar söylersiniz. Emriva
ki yapmayınız diye biraz önce de ihtar ettim. Çok 
rica ederim efendim. Bakan, izahatını, sizi tatmin et
mek için yapmıyor, Başkanlığa ve Heyeti Umumiyeye 
hitabediyor. Çok rica ederim efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sanığın, Ülkü Ocakları 
üyesi olup olmadığını söylemiyor. Bakanlık onuruyle 
bu bağdaşmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz vermedim, bu sebeple de din
lemiyorum efendim. -

Devam buyurunuz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Muhterem Başkan, değerli arkadaş
larım; aşırı sol grupa mensup olan Şükrü Bulut'un 
ölümü üzerine, 7 Ocak 1976 günü, erken saatlerden 
itibaren, Ankara'daki fakülte ve yüksek okullarda 
okuyan devrimciler, Hacettepe Üniversitesi şehir 
kampüsüsündeki meydana ve hastane içinde birikme
ye başlamışlar ve sayılan kısa zamanda yedi sekiz bi
ne ulaşmıştır. Sayıları daha da artmakta olan devrim
ci kalabalığın cenazeyi istismar etmelerini önlemek 
amacıyle gerek hastane içinde ve gerekse çevrede ge
rekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. 

Yapılan otopsiyi müteakip cenaze, ölenin babası, 
kardeşleri ve dayısı olduğu anlaşılan Cumhuriyet Halk 
Partili sayın milletvekili Süleyman Mutlu ile yine Af
yon milletvekillerinden Murat Önder'e, Cumhuriyet 
Savcılığınca teslim edilmiştir. 

Bu arada, kalabalığın önderliğini yapan devrimci 
liderlerin, cenazenin mutlaka Siyasal Bilgiler Fakülte
si önüne götürülüp, orada yapılacak töreni müteakip 
defnedilmesi yolundaki ısrarlı talepleri karşısında, ai
le fertleri de bu talebe katıldıklarından, Siyasal Bilgi
ler Fakültesinde yapılacak töreni müteakip cenaze
nin derhal defnedileceği yolunda ailesince teminat ve
rilmesi üzerine bu yolda hareket edilmiş ve önce Ha
cettepe şehir kampüsündeki alanda bir tören düzen
lendikten sonra, cenaze, taksi ile Siyasal Bilgiler Fa
kültesine nakledilmiştir. 

Ölüm olayı ile ilgili olarak, Hacettepe Üniversitesi 
şehir kampüsündeki alanda yapılan; form niteliğinde
ki toplantıda iki devrimci öğrenci konuşmalar yapmış 
olup, bunlardan biri özetle : «Kardeşler, emperyaliz
min faşist köpekleri bir devrimci arkadaşımızı daha 
hunharca öldürdüler. Bu faşist köpekleri besleyenler 
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bugün Hükümette görev almaktadırlar. Bu faşistlerin 
koruyucusu Hükümettir. Dün bu faşistlerin si
lahından çıkan kanlı kurşunlar bir kızıl yıldızımızı 
daha yeryüzünde söndürüp, söküp götürmüştür. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler, «Yalan söylüyorsun» 
sesleri.) Bir devrimci ölür, devrimler devam eder. Ölen 
devrimcinin kızıl ruhu ömürboyu faşistleri rahatsız* 
edecektir. Biz, Deniz, Yusuf İnan, devrime devam 
sloganları ile onların üzerine atılacağız. Ta ki, halk 
iktidarını gerçekleştirinceye kadar...» 

ÎSA AYHAN (Aydın) — Doğru, doğru. 

İÇİŞLERÎ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — ...«Arkadaşlar, halk ihtilâlinin... 

İSA AYHAN (Aydın) — Doğru, doğru. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — ...«İhtilâlinin zamanı gelmiştir. Silah
larımızı ateşleyip ve ileri emrini bekleyelim.» 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partili 
milletvekillerinden birisinin - tespit edemiyorum -
«Doğru» sözlerini üzülerek işitiyorum. 

İSA AYHAN (Aydın) — Benim, ben. «Halk ik
tidarı» sözü doğrudur. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Ben bu Meclisin çatısı altında, buna, 
«Doğru» diyecek bir insan bulunduğuna ihtimal ver
miyorum, inanmıyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyin 
efendim. 

İSA AYHAN (Aydın) — «Halk iktidarı» sözü 
doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, rica ederim efendim, 
lütfen yerinize oturun. 

Sayın Bakan, Başkanınız olarak benim de bir is
tirhamım var : Nasıl, müdahale eden arkadaşlara, bu 
hareketlerinin İçtüzüğe aykırı olduğunu ifade ve ihtar 
ediyorsam, sizlerden de ricam, bir cevabı davet ede
cek üslup içinde değil, Bakan olarak hadiseyi gündem 
dışı görüşmenin cevabı olarak ifade buyurun efendim. 

Devam edin Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hay hay efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Bakan, «Halk ihtilâli» lâfını kabul etmiyoruz. 

İSA AYHAN (Aydın) — «Halk ihtilâli» demedim. 
Halk iktidarını doğruluyorum. Niçin halktan korku
yorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, rica ederim efen
dim. 
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Sayın Ayhan, rica ederim, neden oraya geliyor
sunuz? Söz vermedim efendim. Çok rica ederim Ya
ni zapta geçsin diye usule aykırı davranmayın, otu
run efendim. 

Sayın Bakan devam buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ihtilâlin, halk ih
tilâlinin tasvip edilmeyeceğini işitmek, doğrusu mem
nuniyet verici bir husus. Yalnız, burada birbirine bağ
lı cümleler vardı. Bu halk iktidarını böyle getirmeyi 
istiyorlardı; sayın parlamenter heyecanlandı, biraz ace
le etti galiba, onun için bu hal meydana geldi. 

Değerli arkadaşlarım, cenazenin Siyasal Bilgiler 
Fakültesine getirilişini müteakip, Fakülte giriş kapısı 
önüne önceden konulmuş olan masanın üzerine ta
but yerleştirilmiş ve saygı duruşunda bulunulduktan 
sonra bazı öğrenci liderleri ve bu arada, bu meyanda, 
ölen Şükrü Bulut'un babası da birer konuşma yap
mışlardır. 

Şimdi o konuşmaları geçiyorum; çünkü gereği yok. 
O konuşmalarda da böylece, Parlamento çatısı içeri
sinde tasvip edilmesi mümkün olmayan pek çok şey 
söylenmiştir. 

BAŞKAN — Zaten zamanınız da mahdut Sayın 
Bakan. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bakan oldu
ğunuz müddetçe daha çok şey söylerler, asgarî, tele
fondan kaçtığınızı. Telefondan kaçan Bakan! 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale buyurma
yın efendim, rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 7 - 8 Ocak 1976 
gecesi, Hacettepe Üniversitesi yurtlarında devrimcile
rin, «Faşistler Saldıracak» sloganı ile bol miktarda 
taş ve ekmek bıçağı biriktirdikleri; kapıları kontrol 
altına alarak, bu yurtlarda kalmayan çok sayıda dev
rimci arkadaşlarını da içeri aldıkları, yurdun terasına 
nöbetçiler koydukları da yine tespit edilmiştir. 

8 Ocak sabahı ise, cenaze törenindeki muhtemel 
gelişmeler dikkate alınarak, erken saatlerde polis kuv
vetleriyle - genellikle Siyasal Bilgiler çevresinde - sıkı 
güvenlik tedbirleri alınmıştır. Ancak, saat 07.50 sıra
larında, mutaden üniversite personeli tarafından polis 
nezareti altında yapılan kimlik kontrolünün, Temel 
Bilimler Bölümü giriş kapısında bazı öğrenciler tara
fından yapıldığının ve binanın giriş çıkışlarının bu 
öğrencilerce kontrol altına alındığının Hacettepedeki 
görevli karakol polislerince öğrenilmesi üzerine, du
rum, 07.55'te Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın 
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Profesör Karan'a bildirilmiş; Rektörün, karakoldaki 
toplum polislerinden - sayıları o anda 35 kişidir - du
ruma el koymalarını, yabancıların içeri sokulmaması-
nı söylemesi üzerine, bu personel tarafından Temel 
Bilimler Bölümü kapısında gerekli tedbirler alınmış
tır. 

Sayıları bin civarında olan kalabalığa görevli po
lisler tarafından, bu okulun öğrencisi olmayanların 
dışarı çıkmaları yolunda ihtarda bulunulmuş ve bu 
ikaz üzerine içerideki devrimci öğrencilerin büyük ço
ğunluğu dışarı çıkarak Atatürk anıtı çevresinde top
lanmaya başlamışlardır. Atatürk anıtı çevresindeki ka
labalığın giderek artmaya başlaması ve her zamanki 
bilinen devrimci sloganların bağrılması ve havanın ger
ginleşmesi üzerine, karakolda görevli toplum polisle-
ıince telsizle takviye talebinde bulunulmuştur. Saat 
8.15 sıralarında sayıları üç bin kişiye yaklaşan bu dev
rimci öğrenci kalabalığı yeniden Temel Bilimler Bö
lümü kapısı önüne gelerek içeriye girmeye tevessül et
mişlerdir. Görevli toplum polislerince kendilerine, 
kimlik göstrmek suretiyle bu okulun öğrencisi olanla
rın girebilecekleri, yabancıların giremeyecekleri, esa
sen Rektörün de bu yolda emir verdiği münasip bir 
şekilde söylenmişse de, kalabalığın önündeki militanlar 
kimlik göstermeyeceklerini ve içeri zorla gireceklerini 
bağırarak giriş kapısını zorlamaya başlamışlardır. Bu 
arada kapının camlan kırılmıştır. Aynı anda kalaba
lığın arasından silah sesleri duyulmaya başlanmış ve 
bu silah sesleri birbirini takip etmiştir. 

Bu kalabalik mütecaviz grup karşısında, o an için 
esasen sayıları çok az olan toplum polisleri, tabanca 
mermilerinden sakınmak ve görevli bulundukları yeri 
ve nefislerini savunmak amacıyle kalabalığı caydırmak 
için havaya ateş etmek zorunda kalmışlardır. Bu olay 
devam ederken Atatürk Öğrenci Yurdundan geldik
leri anlaşılan, 1500 - 2000 kişilik bir grupun, çocuk 
servisi tarafından görülmesiyle birlikte, polislerle çar
pışan devrimci kalabalık bu defa gelenlerle silahlı ça
tışmaya girmiştir. Yine bu sıralarda devrimcilerden 
bir grup Hacettepe Üniversitesindeki karakolun cam
larını kırıp, tahrip etmiştir. Derhal olay yerine gönde
rilen takviye polis birlikleri duruma hakim olarak, 
dışarıdan gelen kalabalığı. Sıhhiye istikâmetine uzak-
laştırmış, ilk saldırıyı yapan devrimci militanların da 
genellikle, kullandıkları silahları ile Hacettepe yurt
larına sığınmaları üzerine kapıları kontrol altına al
mıştır. O an için daha fazla bir çatışmaya meydan 
vermemek için içeriye girilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız var, lüt
fen toparlayınız efendim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Yapılan tespitler neticesinde, bu meyanda, mey
dana gelen çatışmada Nuray Erenler, İmdat Beyazpı-
nar, Ramazan Donsuk, Zafer Okur, Muharrem Ku-
tay, Üstündağ, Engin Küçük, Salih Ünal, Orhan Bü-
yükgüngör, Abdullah Mümin Boran, Hayati Dinçel, 
Necdet Şahin ve Hüseyin Kızıltan muhtelif yerlerin
den yararlanarak tedavi altına alınmışlar ve bunlar
dan Nuray Erenler maalesef kurtarılamayarak vefat 
etmiştir. 

Olayları müteakip 41 kişi yakalanarak muhafaza 
altına almmış; bunlardan Devlet Güvenlik Mahke
mesine sevk edilen Aynur Şener, Serap Sitare, Neri
man Gün, Ümit Taşkıran ve Yusuf Kemal Albayrak 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanmış, 
diğerleri serbest bırakılmış olup, sanık olarak aranan
lardan Mustafa Süngü ve Durmuş Korkuş da bila
hare yakalanarak tutuklanmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, polisin ateş açtığı, polisin 
Nuray Erenleri vurduğu iddiasına gelince : Elimde 
ekspertiz raporu vardır. Bu rapor, Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığınca yapıl
mıştır. Morgda yapılan otopsi neticesinde, ceset üze
rinde bulunan kurşun, polis tabancasından çıkan kur
şuna uymamaktadır, üzerinde yiv ve set bulunmamak
tadır. 

Bu kurşunun, genellikle, el yapısı bir mermi ol
duğu, burada, raporu veren uzman ve asistan imza
ları ile tespit ve tevsik edilmiştir... 

İSA AYHAN (Aydın) — Millî silah, millî silah. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim; lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, raporda iki hu
sus münakaşa edilmiştir. Bir tanesi, eğer bu bir fabri
ka yapısı bir silah ise, bir yere çarptıktan sonra göm
leğini bırakabilir, bu mümkündür. O çarpış anından 
sonra sekerek Nuray Erenleri yaralamıştır. Eğer bu 
halde ise, fabrika yapısı olması mümkündür. 

Münakaşa edilen ikinci şık şudur : Doğrudan doğ
ruya el yapısı bir silahtır. Bu ikisi hakkında yapılan 
münakaşalar neticesinde varılan sonuç, bunun polis 
silahından çıkmadığı hususudur. 

Değerli arkadaşlarımın bilgilerine arz ederim. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HALİL MİLLÎ (Urfa) — Sayın Bakan, size bir 

sual tevcih ettiler. 

— 875 — 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim, yerinizden 
müdahale edip de, size söz vermemi mümkün kıla
cak bir tüzük hükmü yok. 

Bu bakımdan, arkadaşlarımın, zabıtlara geçirmek 
için yerinden müdahale etmelerini Tüzüğe aykırı bir 
hareket olarak kabul etmiyorum... 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, şu 
konuşma itibariyle bir bilgi rica edeceğim efendim... 

BAŞKAN — Sayın Saltık, çok rica ederim; mü
saade edin efendim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Buyurun dinliyo
rum. 

BAŞKAN — Kimin kime müsaade ettiğini de 
anlamak mümkün değil. (Gülüşmeler) 

Sayın Saltık, zatıâlinizin de Başkanlığa verilmiş 
gündem dışı bir görüşme talebi vardır. Bu talebi de 
zamanı geldiğinde is'af edeceğimi ifade etmiştim. 

Şimdi, böyle bir durumda iken ayağa kalkıp da, 
hem beni müşkül durumda bırakmasanız, hem de ken
dinizi Tüzük dışı bir harekete zorlamasanız çok daha 
iyi olur. 

Teşekkür ederim. 
Lütfedin. 

3. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın, 
üzüm üreticilerinin dertlen hakkında gündem dışı 
konuşması ve Ticaret Bakanı Halil Baş ol'un cevabı. 

BAŞKAN — Şimdi diğer bir arkadaşıma söz ve
riyorum. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Özkaya, 
üzüm üreticilerinin dertlerini dile getirecek şekilde 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Özkaya. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ve sevgi ile 
selâmlıyorum. Huzurunuza bundan bir ay evvel çık
mış olacaktım; ancak, bugün söz almış durumdayım. 

Üzüm üreticilerinin dertlerini dile getirmek için 
her ne kadar geç kalmış isem de, yanımda iki tane 
belge var; o sebeple, bunları dile getirmek, açıkla
mak istiyorum. 

Güneydoğu Anadolu'nun mahsulü olan çekirdekli 
kuru üzümün Tekel İdaresince alımını ve bu alımın 
aksaklıklarını dile getirmek için çıkmış bulunuyorum. 
Bu konuyu 1975 yasama döneminde de dile getir
miştim. 

Sayın milletvekilleri, Gaziantep ve kazalarının 
üzüm üreticisi çaresizdir. Çünkü, Türkiye'de hemen 
hemen bütün müstahsillerin her çeşit mahsulleri Dev
letin destek ve himayesine mazhar olduğu halde, 

Güneydoğu'nun ve bilhassa Gaziantep'iıi mahsulü 
olan çekirdekli kuru üzüm, bu desteklemeden mah
rum idi. 1974 üzüm alım kampanyası 10 gün gecikme 
ile, 10 . 10 . 1974 tarihinde başlatıldığı halde, bu yıl 
17 Kasım 1975 tarihinden - aşağıda metnini sundu-

' ğum «tel»in Tekel Genel Müdürlüğüne çekilmesinden 
sonra - 47 günlük bir gecikme ile üzüm alınmasına 
başlanmıştır. Teli, zapta geçmesi için huzurunuzda 
okuyorum : Muhatabım Bakan olduğu halde, aksa
tan Genel Müdürdür. 

«Sayın Atillâ Çandır.» 
«Tekel Genel Müdürü, İstanbul.» 
«1974 kuru üzüm kampanyası 10 . 10 . 1974 ta

rihinde açıldığı halde, gerek Sayın Başbakanımız, ge
rekse Gümrük Tekel Bakanıyla yaptığımız temaslar 
neticesinde, 1975 yılında da 30 bin ton kuru üzüm 
mubayaası kararlaştırılmış ve bu emrin verildiğini 
bizzat Bakanın dilinden duymamıza rağmen, bugüne 
kadar Gaziantep ve çevresine emir ulaşmamıştır. 

Bu tutum ve davranışınızın kimin yararına olduğu 
belli olmamakla beraber, hükümet mekanizmasını en
gellemekten sorumlu olduğunuzu bildirir; 24 saat zar
fında üzüm alımına başlanmasını yerine getirecek şe
kilde emir vermenizi rica ederiz.» 

Yine 1974 yılında üzümün tamamı üreticiden alın
mamış, üretici zor durumda bırakılmıştır. Ancak Sa
yın Bakanımız Öztrak, parası olmadığı halde borç 
alarak üreticilerimizi bu dertten kurtarmıştır Kendi
sine huzurunuzda teşekkür ederim. 

Bu yıl yine aynı dertler ve aksaklıklar tekerrür et
miştir. Pamuk alımında, tütün alımındaki kolaylık 
ve sürat, üzüm alımında sağlanmamıştır. 

Sayın Tekel Genel Müdüründen soruyorum : 
Gaziantep'in üzüm üreticisi neden 1500 Km. yol kate-
derek, Tekirdağ Şarap Fabrikasına üzümünü satsın. 

Bakınız, bir üreticinin şahsıma çektiği «tel»i aynen 
okuyorum : 

«Tekel üreticiden bir tondan fazla üzüm almıyor. 
Taban fiyatı tanımıyor. Beş liradan fazla fiyat vermi
yor. Siz uyuyun, biz ölelim. Mustafa Yıldız, Hezek 
köyü.» 

Telden de vakıf olunduğu gibi bir çok aksaklıkta/ 
meydana gelmiştir. Bunlar, alım yapan Tekel persone
linin belirli bir esasa riayet etmeden, canının istediği 
müstahsile öncelik vermesinden doğmaktadır. Yine 
Tekel personeli alım miktarında bir ölçü kullanmadan 
keyfi olarak, bazı müstahsilden 5 ton, bazısından da 
1 ton üzüm almıştır. Bunlar belirli esaslara bağlan
malıdır. 
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Yine Tekel personeli küçük kantarla üzüm tart
mış ve hammaliye diye her kilodan.5 kuruş, yani bir 
çuvaldan 5 lira almak suretiyle üreticinin hem üzü
münü noksanlaştırmış, ambar fazlası yapmış ve hem 
do her üreticiden çuval b^ıı-a 5 lira hammal;ye kes
miştir. Yalnız bunu Tekel personeli almamış, alan 
hammallara yardımcı olmuştur. Bu gibi aksaklıkların 
bir daha tekerrür etmemesi gerekir. 

Sayın Başbakanımız ve sayın Gümrük Tekel Ba
kanı başta olmak üzere, Milliyetçi Cephemizin Bakan
lar Kurulu üyeleri, kangren olmuş bu yaraya el uza
tarak, üzümü de devlet desteklen-, alımları arasına 
almışlardır. Gazianteplilerin ikin--i derdi olan, merci
mek ürününü de devlet destekleme alımlar.' araşma 
alınmasını talep eder, bu sevindirici tedbir için bütün 
Gaziantepliler ve şahsım adına, başta Başbakan Sa
yın Süleyman Demirci olmak üzere, Hükümete şük
ranlarımı sunarım. Destekleme alımınm uygulanma
sına bir an önce başlanmasını bütün Gaziantepli üre
ticiler adına rica eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Ticaret Bakanı, buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çekirdekli kuru üzüm konusunda gündem dışı 
fikirler beyan eden değerli arkadaşımız Özkaya'ya, 
bu konuda Yüce Meclise bilgi vermek fırsatını verdiği 
ve ayrıca da güzel önerileri için teşekkür etmeyi borç 
biliyorum. 

Çekirdekli kuru üzüm problemi öteden beri, ge
rek Orta Anadolu köylüsünün ve gerek Güneydoğu 
Anadolu köylüsünün büyük bir sıkıntısını ve üzüntü
sünü teşkil etmiştir. Ülkemizin az gelişmiş bölgelerinin 
insanlarına bu bölgelere devlet istenildiği ve gönlü
müzün arzu ettiği kadar elini uzatamamıştır. Yaş ola
rak üzümlerin tamamını değerlendirmek imkânı bulun
madığı için, bu zorunluk içerisinde, üreticiler üzüm
lerini daha dayanıklı bir hale getirmek amacıyle ku
rutmak ve bu suretle pazarlamak zorunda kalmışlar
dır. 

Her ne kadar bir kaç yıldan beri Tekel Bakanlığı 
tarafından, bu iki bölgeden 30 ilâ 40 bin ton civarında 
çekirdekli kuru üzüm satın alınmakta ise de, yapılan 
tahminlere göre 135 ilâ 140 bin ton civarında kuru 
üzümün tamamının değerlendirilmesi mümkün ola
mamış ve bazı üreticiler Tekele mallarını satmakla be
raber, bazı üreticilerde bunları çok düşük fiyatlarla 
ya serbest piyasaya satmayı veyahut da nihaî noktada 

I hayvanlarına yem olarak kullanmayı tercih edegelmiş-
lerdir. 

Bütün bu gerçekleri gören Hükümetimiz, bölgenin 
az gelişmişliğini ve o bölge halkının önemli bir geçim 
kaynağı olduğunu da dikkate alarak, bu sene çekirdek
li kuru üzümün destekleme kapsamına alınmasına ka
rar vermiştir. Elbette ilk tatbikat olarak birtakım 
güçlüklerimiz olacaktır. Yalnız, her iki bölgede de 
birer tane tarım satış kooperatifimiz vardır. Bunlar
dan birisi Güneydoğu Birlikleri Tarım Satış Koopera
tifi, diğeri Nevşehir'deki Üzüm ve Mamulleri Tarım 
Satış Kooperatifidir. 

Orta Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da teş
kilâtlanmış bulunan bu iki kooperatif birliğinin top
lam olarak 42 kooperatifi faaliyettedir. Bu koopera-

I tifler eliyle her ne kadar bir ölçüde yaş üzüm değer -
I lendirilmesi yapılmakta ise de, kuru üzümün değer-
I lendirilmesine geçilememiş idi. Ocak ayında çıkardığı

mız kararname sonucunda bu iki kooperatife, çekir
dekli kuru üzümün değerlendirilmesi hususunda gö-

I rsv verilmiştir. Şimdiye kadar çekirdekli kuru üzü
mün sadece Tekel tarafından alınmış olması dolayı-

I siyle, işin özelliğini en iyi bilen kuruluş olarak Te-
I kele niyabeten, onun uyguladığı fiyatlar öngörülmüş 

ve baş fiyat olarak 675 kuruş tespit edilmiştir. Bir
liklerin bu yıl alımlarının, Tekel eksperlerinin yar
dımları ve onların yanma katılacak Birlik memurları 
ile yapılması Bakanlığımca öngörülmüştür. Her alım 
noktasında en az 3 kişi bulunacaktır ve 3 kişi ile alım-

I 1ar yürütülecektir. Çekirdekli kuru üzüm henüz Tür-
I kiye'de standart dışı bir tarım ürünüdür. Belli bir 
I standardı olmadığı için alımında birtakım güçlükler 
I çıkaracağını elbette takdir edersiniz. Ama buna rağ-
I men, kararname çıkar çıkmaz Tekel Genel Müdür

lüğü yetkilileriyle toplantılar yapılmış ve birliklere 2 
I gün içerisinde alım talimatı ve hazırlıklarının yapıl-
j mâsı talimatı verilmiştir. Bu talimat gereğince üzüm 
I alımına başlanacaktır. Tahminimiz, bu sene 30 ile 

35 bin ton civarında - Tekel alımları hariç - kuru 
I üzüm alınacağı yolundadır. 

Çekirdekli kuru üzümün standartı bulunmaması 
I nedeniyle bazı özellikleri ölçü olarak alınmaktadır, 
I bunları Yüce Meclisin bilgilerine sunmak istiyorum: 
I Alımlar bugün veyahut yarın birlikler tarafından baş-
I latılmış olacaktır; belki de başlangıçta değerli millet-
! vekili arkadaşlarıma bazı şikâyetler veyahut uyarılar 
I intikal edebilir. Alımın ilk senesinde değerli milletve-
J kili arkadaşlarıma intikal eden uyarılardan haberim 
S olursa, beni haberdar ederlerse, kendilerine fevkalâde 
I müteşekkir olacağımı ifade etmek istiyorum. 

— 877 — 



M. Meclisi B : 51 5 . 2 . 1976 O : 1 

Uygulanan alım politikası içerisinde, birinci de
recede rutubet meselesi önem taşımaktadır. % 14 ru
tubetli kuru üzüm 675 kuruşluk baş fiyata tabidir. 
% 20'ye kadar rutubet taşıyan kuru üzüm de alın
mış olmakla beraber, rutubet farkı itibariyle her ru
tubet için 10'ar kuruşluk fiyat indirimleri getirilmiş
tir. Ayrıca, yabancı madde bakımından kuru üzümün 
içerisinde bulunan yabancı maddenin normal miktarı 
% 1 olarak tespit edilmiş, % 10'a kadar yabancı 
maddeli kuru üzümün alınması kararlaştırılmış, ama 
% 1 ile % 10 arasındaki farklarda fiyat düşüklüğü 
öngörülmüştür. 

Ayrıca, üzümlerin içerisinde bulunan ve mahallî 
tabirle «tah» tabir edilen, içerisinde glikoz miktarının 
fevkalâde az olduğu bu maddeden de % 1 ile % 5'i 
arasında bulunması ve % l'den % 5'e doğru gider
ken baş fiyattan düşüklük tespiti öngörülmüştür. 

Bu esaslar dahilinde başlangıçta 10 alım noktasın
da alımlar başlatılacaktır. Alımların daha geniş nok
talara yaygınlaştırılması konusunda, biraz evvel arz 
ettiğim iki kooperatif birliği yeteri kadar personelini 
Tariş Üzüm Birliğine kurs için göndermiştir. Bir ta
raftan orada yetişen personel ile, diğer yandan Tekel 
eksperlerinin yanında yetişen personel ile alım yerleri 
daha da yaygınlaştırılacak ve bu suretle hemen he
men 14 ilimizi kapsayan bu iki bölgenin tarım ürünü 
ve üreticinin alın teri, değerlendirilmiş olacaktır. 

Üreticiyi her yönü ile korumayı, daha çok üretim 
yapmayı amaç edinmiş olan Hükümetimiz, ayrıca 
talban fiyatları politikalarının içerisinde ekonomik esa-

B) TEZKERELER 

sın ötesinde, bir de sosyal gayenin bulunduğunu da 
hesap ederek, bu sene süratle Orta Anadolu'nun ve 
Güneydoğu Anadolu'nun bu ürününü taban fiyat po
litikasına bağlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ba'kan, müddetliniz bitmek 
üzere, lütfen toparlayınız efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Çok; kısa bir süre içerisinde ümit ediyorum ki, Ma
yıs ayına kadar yaş üzüm fiyatı, kuru üzüm fiyatı, 
şeker fiyatı gibi maddelerin fiyatları arasındaki den
ge hesaplanarak, önümüzdeki yıllarda çekirdekli ku
ru üzümün hangi fiyatta olmasının ekonomi'k bakım
dan memleketimize en faydalı olacağı tespit edile-
cök ve yeni bir fiyat s'trükrürü geliştirilmeye çalışıla
caktır, 

Kuru üzüme yüksek fiyat tatbikatı, yaş üzüme dü
şük fiyat tatbikatı yaptığımız zaman, birinden diğeri
ne doğru yapılacak kaymalar, belki bizi büyük ölçü
de pazarlama ve değerleme sıkıntılarına götürebilecek 
niteliktedir. 

Bütün <bu hususların araştırılması devam etmekte
dir. Alımların verdiği ışı'k çerçevesinde, önümüzdeki 
yıllarda bunun daha iyi bir şekilde tatbik edilmesi ve 
diğer maddelerin fiyatlarıyle dengeli bir fiyatın uy
gulanması. hususunda bütün tedbirler alınacaktır. 

Bana bu konuda Yüce Meclise bilgi verme fırsa
tını verdiği için konuşmacı arkadaşıma tekrar teşek
kür ederim; Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

VE ÖNERGELER 

BAŞKAN — Bilgilerine sunulur. Aynı konudaki 
diğer tezkereyi okutuyorum : 

30 .1 .1976 

Millet Meclisıi Başkanlığına 

Görevle yurt dışına gidecek: olan Dışişleri Bakanı 
İhsan Salbri Çağlayangirin dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 

/. ,— Görev ile yurt dışına gidecek plan. Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Sey
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. ' (3/550, 
3/551) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, sırasıyle oku

tuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

.Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına Devlet Ba'kanı Seyfi Öztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teflklifi üzenine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'na, 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (31552) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevle yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı -

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu' 
nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcılığına, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 

3. — Gündemde bulunan, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında Kanun teklifi ile, 2.9.1971 günlü, 1479 sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigorta Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun teklifinin geri verilmesine da
ir Plan Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/228, 2/86, 
3/553) 

BAŞKAN — Gündemin 10 ve 27 nci sıralarında
ki kanun tekliflerinin, içtüzüğün 45 nci maddesine gö
re Komisyona geri verilmesine dair Plan Komisyonu
nun raporu vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümünün 10 neu 
sırasında yer alan «Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Süreyya Öner ve 57 arkadaşının 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi» ile 27 sıra
sında yer alan «Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un 
2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 'bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi» nin (2/86), İçtüzüğün 45 nci maddesi 
uyarınca Komisyonumuza geri alınmasına karar ve
rilmiştir. 
Saygıyle arz olunur. 

Bütço -. Plan Komisyonu Sözcü 
Başkanı Gümüşhane 
Aydın Turgut Yücel 

İsmet Sezgin 
Kâtip! 
Elâzığ Bursa 

Hasan Buz H. Suat Sungur 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 

istanbul 
Servet Bayramoğlu 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Manisa' 
Süleyman Tuncel 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Eskişehir 
İsmet Angı 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Niğde 
Haydar Özalp 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

BAŞKAN — Komisyona verilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, mahal
le ve köy muhtarlarının Bağ - Kur kapsamına alınma
sına ilişkin Yasa önerisinin doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi (2/303, 4/120) 

BAŞKAN — 2/303 esas numaralı kanun teklifi •« 
nin, içtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
«Mahalle ve köy muhtarlarının Bağ - Kur kapsa

mına alınması için yasa» önerim, 5.12.1974 tarihlin
de Meclise sunulmuş, 2/303 sayı ile 11.12.1974 gü
nünde İçişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Bağ - Kur Yasasına bir cümle ilâvesinden ibaret 
olan ve muhtarların sosyal güvenliğini sağlayacak bu 
yasa önerim bir yıldan fazla süreden beri İçişleri 
Komisyonunun gündemindedir. 

İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi gereğince 45 gün 
içinde neticelendirilmedıiğinden ötürü, gündeme alın
masını öneririm. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Baloğlu, 
buyurun efendim. 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, mahal
le muhtarlarının Bağ - Kur kapsamına alınması hak
kındaki kanun teklifi gerçekten Komisyonumuzdadır. 
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Komisyonumuzda, bu ve buna benzer çok önemli j 
yüze yakın kanun tasarısı ve teklifi sıra beklemekte- I 
dir. Bunda, Komisyonumuzun uzun süreden beri ya- I 
pılan çeşitli davetlere rağmen toplanamaması başlıca 
üzerimize aldığımız kusurlarırcırzdandır. 

Sayın Ülker, 'bu talebinde haklıdır. Ancak, aynı I 
mahiyette çeşitli önerileri ileri süren ve birleştirilerek I 
görüşülmesi gereken .kanun teklifleri de gündemimiz 
arasındadır. I 

Çok önem verdiğimiz bir konunun enine boyuna I 
Komisyonumuzda görüşülüp, diğer tekliflerle birlikte 
ele alınıp, en iyi yola varılması bakımından Korniş- I 
yomunuza süre tanınmasını saygıyle arz ederim. I 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN —• Sayın Baloğlu, bir hususu öğrenmek I 

istiyorum. Önergenin aleyhinde mi konuşmuş oldu- I 
nuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan,.lebin

de söz istiyorum. I 
BAŞKAN — Sayın Ülker, lehinde konuşacaksınız; I 

buyurun efendim. I 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; I 

Bahis konusu yasa önerim; muhtarların, köy ve I 
maballe muhtarlarının sosyal haklarıyle ilgilidir. Bağ I 
- Kur Yasasına girebilmeleri için, muhtarların bir mes- I 
lek kuruluşları olması gerekmektedir. Bu olmadığı I 
için, muhtarlar bağımsız çalıştıkları halde Bağ - Kur'a I 
kabul edilmemektedirler. I 

Bir sene evvel Meclise sunduğum yasa önerisinde I 
Bağ - Kur Kanununa 2 tane kelime ilâve... I 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kamuyu ilgi- ' 
lenJdirmektedir. I 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Müsaade buyurun I 
da kendi fikirlerimizi anlatalım. I 

Şimdi değerli arkadaşlarım, iki tane ufak kelime I 
eklenmek suretiyle, muhtarlar Bağ - Kur kapsamına I 
girecekler. Bir seneden beri, hatta bir seneyi aşan bir I 
zamandan beri teklifim Komisyonda duruyor. İçtü- I 
züğümüzün 38 nci maddesi, 45 gün zarfında görü- I 
şülmeyen konunun, doğrudan gündeme alınmasını I 
mümkün kılmaktadır. Bu konuda bütün arkadaşların f 
yardımcı olmalarını istirham ediyorum. I 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. | 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edeyim. 
Sayın Ersoy, lehinde mir aleyhinde mi?.. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Battal, lehinde mi aleyhinde 

mi? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, iki arkadaşımıza leh

te, iki arkadaşımıza aleyhte söz verme durumunda
yım. Sizden evvel işaret eden arkadaşlarımız var. Sa
yın Ersoy'a sordum, «.aleyhinde» dediler. Böylece, 
aleyhinde sadece bir üyeye daha söz verebileceğim. 
Sayın Ersoy, aleyhinde buyurunuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben
deniz daJha evvel istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Battal, eğer tespit etmiş olsay
dım, herhalde bir haksızlık yapma durumuna düş
mezdim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşımız Reşit Ülker beyin bu teklifi 
yaparken, elbette İçtüzüğe dayandığını ve bir bakı
ma böyle bir kanunun çıkmasını bekleyen muhtar
larımızın lebine hareket ettiğini inkâr etmek müm
kün değil. Kendisine bu yolda katılmak mümkündür; 
ama çok değerli İçişleri Komisyonu Başkanımız açık
ça izah buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar; muhtarlara maaş mı bağ
lanacaktır? Muhtarlar diğer sosyal hizmetlerden mi 
yararlan]andırılacaktrr? Muhtarlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu kapsamına mı alınmalıdır? Nihayet muhtar
lar, Bağ - Kur kapsamında mı düşünülmelidir? Bun
lar hepsi ayrı ayrı konulardır. 

Yanılmıyorsam, çok değerli İçişleri Komisyonu 
Başkanı arkadaşımızın izah buyurdukları gibi, Ko
misyonda aşağı yukarı bir yılı mütecaviz bir zaman
dan beri, bu 3 ayrı konuyu kapsayan ve çok değerli 
arkadaşlarımın, parti farkı gözetmeksizin söylüyo
rum - İçişleri Komisyonuna intikal ettirmiş olduğu 
çok değerli kanun teklifleri vardır. Bunları elbette 
meczefcmek, en doğrusunu, en iyisini Komisyonda ka
rara, hükme bağlamak ve Yüce Heyete ondan sonra 
getirmek; sanırım ki, muhtarlar ve bu kanunun bir 
an evvel çıkmasını bekleyen vatandaşlarımız lehine 
olacaktır. 

Bu itibarla bendeniz esas itibariyle, muhtarların 
Bağ - Kur kapsamına alınması yerine, çok daha isa
betli bir yol bulunabileceğine kaniyim; diğer bütün 
sosyal haklarının verilebileceğine kaniyim. Bu üç ka-
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nun teMifinin 'birlikte mütalaasının çok daha isabetli 
olduğuna kanaat getirmekteyim. Bu itibarla, her ne 
kadar Reşit Ülker bey arkadaşım İçtüzük hükümle
rinden istifade etmelk suretiyle; bir an evvel bu işin 
kanunlaşmasını arzu ediyorsa da; değerli arkadaşla
rımın dalha iyi bir karar, dalha iyi bir kanun ve bir
den, tek elden bir kanun çıkarılmasını sağlamak üze
re, bu teklife iltifat etmemelerini ve esasen İçişleri 
Komisyonunun gündeminde günlerden beri mevcut 
olup, - duvardalki listede vardır - görüşülmek üzere 
olan, derdesti muamele olan bu konu hakkında peşi
nen karar verecek yerde, daha isalbetli karar verme
lerini! yerinde görüyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Lehte konuşmak isteyen?.. Yok. 

İçtüzüğün 38 nci maddesine göre, kanun teklifi
nin doğrudan doğruya gündeme alınma talebini havi 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Et
meyenler... Kalbul edilmemiştir. 

5. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait DC - 10 - 10 
tipi Ankara uçağının hangi şartlar altında alındığı
nın ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelen
mesi için kurulan Araştırma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi (10/6, 4/115) 

BAŞKAN — 10/6 nolu Araştırma Komisyonun
dan bir istifa önergesi vardır, okutuyorum : 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 ar
kadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve para 
varlığı ile gerçek gelişini saptamak amacıyle bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergeleri var
dır, sırasıyle okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde çalışanların sendikalaşma, toplu sözleş

me ve grev hakkından yararlanmak için işçi statüsün
de kalmak istedikleri ve memur olmamak için di
rendikleri görülmektedir. Gerçekten bahsi geçen hak
lar, işçinin ücretlerini artırması olanaklarını sağlamak
tadır. Ancak emekli olunduğunda bu durum tersine 
dönmektedir. Emekli memurların kat sayı artışların
dan yararlanması kısa sürede sağlanabildiği halde, 
işçi emeklileri büyük zorluklarla küçük zamlar ala-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Divan Üyeliğine seçilmiş bulundu

ğumdan, Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait DC 
-10 - 10'tipi Arikara uçağının hangi şartlar altında 
alındığının ve bu konuda'ki diğer bütün iddiaların in
celenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyo
nundan, çekiliyorum. 

Gereğini rica ederim. Saygılarımla. 
•Kastamonu 

Hasan Tosyalı 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulur.' 

6 .— Afyon Karahisar Milletvekili ibrahim El
malı'ya izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/554) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi vardır, okutuyo
rum : 
Genel Kurula 

Aşağıda adı yazılı Sayın Milletvekilinin, hizasın
da gösterilen süre ve nedenle izin istemi, Başkanlık 
Divanının 5.2.1976 tarihli toplantısında uygun gö-
rülmüş'tür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Mecîisi Başkanı 
Afyon Karahisar Milletvekili İbrahim Elmalı, 20 

gün, hastalığı nedeniyle, 27.1.1976 tarihinden itiba
ren , 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kahul 
edilmiştir. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

bilmektedir. Toplu sözleşme düzeninin gereği olarak 
şimdi emekli olanlar, beş yıl önce emekli olanlara 
göre nasıl üstün bir durumda ise; beş yıl sonra emekli 
olacaklar da şimdikilere göre aynı üstünlüğü sağlaya
caklardır. Bu aksaklığın belli başlı nedeni işçilerin 
ödedikleri prime göre emekli maaşına hak kazan-
masıdır. Paranın satmalma gücünün her yıl yüksek 
oranlarda düştüğü ülkemizde sorun daha da büyüyüp 
zorlaşmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu hiç kuş
kusuz, bir özel sigorta şirketi değildir. Emekli işçi
lere insanca yaşama koşullarını sağlayacak aylığın 
ödenmesi ve bu konuda gereken ayarlamaların 
yapılması yalnız adı geçen kurumun değil, Sosyal 
Devlet anlayışının da gereği olarak devletindir. 1975 
yılında işçi emeklilerine ortalama 400 TL. zam ya
pılabilmesi için prim oranlarının yükseltilmesi ge
rekmiştir. Her ayarlama işlemi sırasında aynı çareye 
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başvurulamayacağına göre köklü çözüm yolları ara-
ysp bulma zorunluğu ortaya çıkmaktadır. Bu bakım
dan: 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve para 
varlığı ile gelirlerinin açıklığa kavuşturulması; 

2. Düşük faizli Devlet tahvillerine yatırılmış olan 
paranın serbest bırakılarak, bununla daha yüksek 
gelir sağlanması; 

3. îlâç fabrikası ve benzerî girişimlerin kısa 
sürede gerçekleştirilmesi; 

4. tşçi emeklilerinin ayrıldıkları işin niteliğine 
göre sınıflara ayrılarak, toplu sözleşmelerle erişilen 
ortalama düzeyden daha aşağı aylık almalarının ön
lenmesi olanaklarının araştırılması; 

5. Kurumun gücünü aşan durumlarda Devlet 
yardımının sağlanması; 

İçin Anayasanın 88, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddelerine göre bir Meclis Araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 27 . 1 . 1976 

Eskişehir 
Niyazi Onal 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

Elâzığ 
A. Orhan Senemoğlu 

Eskişehir 
Murat Kahyaoğlu 

Afyon Karahisar 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

İzmir 
Remzi özen 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Edirne 
Cevat Sayın 

Eskişehir 
Ayşe Koksal 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2 .— Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 ar
kadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit yatak
larının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıyle bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

BAŞKAN — İkinci Meclis Araştırması talebini havi 
önergeyi okutuyorum : 

Mıi'lfet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde ısınmak için yararlanılan diğer yaka

cak maddelerinin yerine taş kömürü ve linyit kulla
nılması için uzun yıllar çalışılması gerekmiştir, Te-

ı zeğin yakacak maddesi oaıraık devamındaki büyük 
I kayıp bir yana bırakılırsa, bu çabaların geniş ölçü-
I de başarıya ulaştığı ve ülkemizin Mrçök kesiminde 
I odun yerine linyit yakıldığı söylendbilir. Ancak zen

gin ve (yurdumuzun her tarafına yayılmış linyit ya-
I taklarına rağmen kış aylarında halkımızın yakacak 

sıkıntısı çektiği ve bu sıkıntının Iher yıl biraz daha 
I arttığı acı bir gerçektir. Artan ihtiyaç ve özellikle 
I ikök kömürünün sanayide (kullanılması zorunluğu 
I karşısında, linyit (ocaklarının daha iyi işletilmesi ve 
j dağıtımın daha ucuz ve iyi Ibiçirnde yapılması kaçı-
I nılmaz hale gelmiştir. 

I Oysa gördüğümüz, yaz başlarında parasını yatı
ran yurttaşlarımızın, kışın olanca şiddetiyle bastır-

I masına rağmen kömür alamamak durumu ile karşı 
I 'karşıya bulunmasıdır. Devletin işlettiği kömür ocak-
I larında üretimin tüm ihtiyacı karşılayacak düzeye 
I erişememesi, özel girişimin Minen yetersizlği ve 
J kâra yönelik tutumu; her kış artan ölçülerde sürekli 

sıkıntılar yaratmakta, bu yüzden haksız kazançlara 
ve karaborsaya yol açılmaktadır. Bu durumun yete-

I ri kadar 'linyit cevherine sahip bulunan yurdumuzda, 
I üretim yetersizliği ve dağıtım plansızlığından doğdu

ğu kuşkusuzdur. Büyük kömür işletmelerinden üre
tilen kömürün çeşitli etkilerle programlananın dışında 
bazı bölgelere çekilmesi sıkıntıyı büyütmekte; makine 
ve yedek parça bulmaktaki güçlükler üretimde düşü-

I şe neden olarak çözümü zorlaştırmaktadır. 

I Bu bakımdan: 
l i Ülkemizdeki maden kömürü ve linyit yatak

larının yerleri rezervleri ve üretim kapasitelerinin, 
1 bunlardan en verimli biçimde (günlük ve mevsimlik 
I olarak ne kadar kömür üretilebileceğinin; 

2/ Buna göre yurdumuzun hangi bölgelerine 
hangi işletmelerden kömür (göndermenin daha uy-

I gun'olacağının; 

I 3, Kömür Tevzi Müessesesinin taşıma işinde kul
lanılacak araçlarla donatılmasının yararlı olup olma-

I yacağının ve demiryollarından bu konuda daha iyi 
faydalanma olanaklarının: 

4, Özel girişimin elindeki kömür yatak ve oca'k-
I larının durumunun; 

5̂  Kok üretiminin geliştirilip artırılması çarele
rinin; 

Saptanması ve her halde gerek ısınma gerekse 
sanayi ihtiyacı bakımından yakacak sıkıntısını kesin
likle önleyecek tedbirlerin belirlenmesi için Anaya-

I sanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
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ncü maddelerine göre bir Meclis Araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

27 . 1 . 1976 
Eskişehir (Milletvekili Sinop Milletvekili 

Niyazi Onal Yalçm Oğuz 
Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Murat Kahyaoğlu Ayşe Koksal 
Afyon Karahisar Milletvekili Elâzığ Milletvekili 

Şükrü Yüzlbaşıoğlu A. Orhan Senemoğlu 
Yozgat Milletvekili Uşak Milletvekili 
Nedim Korkmaz Ahmet Yılmaz 

Gaziantep Milletvekili 
Musıtafa Güneş 

Elâzığ Milletvekili 
Atillâ Atilâ 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylama işlemimiz 
devam etmektedir; oyunu kullanmayan arkadaşları
mızın, kürsü üzerine konulmuş bulunan kupaya oy
larını atmak suretiyle, işlemin ikmaline yardımcı ol
malarını rica ederim. 

VI. — SEÇİMLER 

/. — Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutla
rıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit amacıyle kurulan 10/15 
numaralı Meclis Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sosyal 
Sigortalar Kurumunun konutlarıyle ilgili İNTUR Şir
keti ile yapmış olduğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tes
pit etmek amacıyle kurulan (10/15) numaralı Meclis 
Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe De
mokratik Parti Grupundan Gaziantep Milletvekili Or
han Tokuz, aday gösterilmiştir. 

Onaylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait DC-
10-10 tipi Ankara uçağının hangi şartlar altında alın
dığının ve bu konudaki diğer bütün iddiaların ince
lenmesi için kurulan (1016) numaralı Meclis Araş
tırma Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Paris'te düşen Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağımn hangi şartlar 
altında alındığının ve bu konuda diğer bütün iddia
ların incelenmesi için kurulan (10/6) numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupundan Yozgat Mil
letvekili Mustafa Asri Ünsür aday gösterilmiştir. 

Onaylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Kanun teklif ve tasa
rılarının görüşmelerine başlıyoruz. 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (1) 

BAŞKAN — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 1631 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin görüşülmesine 
başlıyoruz. 

İlgili komisyon ve hükümetin yerlerini almalarını 
rica ederim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme-

(1) 211 S. Sayılı Basmayanı tutanağa eklidir. 

yenler... Kabul edilmiştir. Komisyon raporu okunma
yacaktır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz almak iste
yen arkadaşlarımı tespit ediyorm. Sayın Kırbaşlı, 
zatıâlinizi not ettim. Şahsınız adına söz istiyorsunuz 
değil mi efendim? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Evet. 
BAŞKAN — Daha önce yapılan müracaatlar 

var : Sayın Battal Koksal Demokratik Parti Grupu 
adına, Sayın Yücel Dirik, Adalet Partisi Grupu adı
na, Sayın Hasan Tosyalı Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu adına söz istemişlerdir. 

Şahsı adına söz alan arkadaşlarımı da okuyorum : 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Hasan Yıldırım, 
Sayın Enver Akova, Sayın Faik Kırbaşlı. 

Efendim görüşme sırasında müracaat eden arka
daşlarımın da tüzük gereğince,.. 

— 883 — 
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TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, ben vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, vazgeçtiler. 
Tasarının tümü üzerinde Demokratik Parti Gru-

pu adına Sayın Battal Koksal, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA BATTAL KOKSAL 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu tadil eden 
202 sayılı Kanunun değişik 4 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki Kanun teklifi üzerindeki görüşlerimi arz 
edeceğim. 

Veragi mükellefleri için defter tutmak kadar nor
mal bir işlem düşünülemez. Aynı zamanda vergi mü
kelleflerini vergi vermiyor gibi bir töhmetten de kur
tarır. Ancak mezkûr teklifin gerekçesinde de belirtil
diği gibi, ziraî faaliyetin kendine has yapısı, çiftçi
lerin ne zaman, ne de bilgi yeteneği gerçek usulde 
vergi veımesinin öngördüğü muhasebe kayıtlarını tut
maya elvermediği ve çiftçilerin faaliyetlerinin hiç 
bir bakımdan da sınaî, ticarî kuruluş faaliyetlerine 
benzemediği; gelir ve gider kalemlerini faturalama 
zorluğundan dolayı usulî hükümlere uygun olarak 
tespit ve kayıtlarını istemenin çiftçileri aşırı bir zor
lukla karşı karşıya bırakacağı bir gerçektir. Bu gö
rüşler muvacehesinde, çiftçilerin gerçek usulde ver
gilendirilmelerinin bir süre daha ertelenmesini amaç
layan bu kanun teklifinin kabulünün yerinde olacağı 
görüşündeyiz. 

202 sayılı Kanun çeşitli tarihlerde tadil edilerek, 
bu erteleme işlemlerinin tekrarlanması zarureti hâ
sıl olmuştur. Gerek teklif sahiplerinin gerek Bütçe 
Plan Komisyonunda uzun uzadıya mücbir sebepler
le çiftçilerin defter tutma mükellefiyetlerini yerine 
getiremedikleri ve getiremiyecekleri ifade edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu gerekçelere istinaden defalarca erteleme ka
nunları çıkarmak yerine, tedvin edilecek bir kanun
la çiftçilrin götürü usulle veya dekar başına tespit 
edilecek miktar üzerinden vergilendirilmeleri cihe
tine gidilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

Küçük çiftçi muafiyetinin yükseltilmesi dola-
yısıyle, götürü vergi limiti olan 150 bin lirayla mua
fiyet sınırı arasındaki fark daraltılmış bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan 1 yıllık gayri safı 150 bin liralık 
sınır, 1963 yılında tespit edilmiştir. 1963 yılında 100 
olan fiyat endeksleri bugün 350'ye yükseldiğine gö
re, bu haddin de 3,5 misli artırılması gerekir. Böyle 
bir düzenlemeye gidilmesi, Yüce Meclisleri tekrar 
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tekrar tadil kanunları çıkarmak suretiyle meşgul et
mekten de kurtaracaktır. 

Çiftçilerin götürü usulde vergilendirilmeleriyle il
gili, yukarıda arz ettiğimiz limitlerin yükseltilmesini 
derpiş eden bir tasarının kısa zamanda Meclislere 
sevk edilmesi temennisiyle, görüşülmekte olan kanun 
teklifini Demokratik Parti olarak müspet karşıladı
ğımızı arz eder, saygılarımızı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koksal. 
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu ifade etmek 

istiyorum : Bütçe Plan Komisyonu özel sözcü olarak 
Sayın Karaaslan'ı seçmiş bulunuyor, bu husustaki 
tezkere de Başkanlığımıza intikal etmiştir; arz ede
rim. 

Şimdi söz sırası Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Yücel Dirik'de. Buyurun Sayın Dirik. 

A. P. GRUPU ADINA YÜCEL DÎRİK (İzmir) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün yine gerek köylülerimiz için, gerekse köy
lü - şehirli bütün çiftçilerimiz için kendilerini çok 
yakinen ilgilendiren bir kanun maddesinin, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin ta
dili üzerinde görüşmelere başlamış bulunuyoruz. 

Gönlümüz isterdi ki, bu kanun 2 sene evvel çık
sın ve şu 2 sene içerisinde köylümüz birtakım ra
hatsızlıklardan, huzursuzluklardan kurtulsun. 

Hükümeti kurduğumuz gün, köylünün bu ıstıra
bını yakinen bilen partimizin de dahil olduğu Hü
kümetimiz, 39 önemli kanun arasına bu kanun tek
lifini de almış; arkadaşlarımız, Adalet Partili arka
daşlarımız bu kanun teklifini hazırlamışlar ve yine 
Hükümetimizin yakın ilgileriyle bugün gündeme gel
miş bulunmaktadır. 

Gönlüm arzu ederdi ki, iki sene evvel çıksın; Sa
yın Ecevit Hükümetinin 9 ay 23 gün iktidarda kaldı
ğı müddet içerisinde çıksın... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz de 10 
sene kaldınız, çıkarsaydınız. 

YÜCEL DÎRİK (Devamla) — Çıksın ve köylüye 
yararlı olacağı için o hükümeti alkışlayalım; fakat 
çıkmadı, çıkmadı. Niçin çıkmadı? Çünkü o devirde 
anarşistlere hizmet, köylüye hizmetten iyi, üstün tu
tuldu. Bütün memleket düşmanlarına, komünistlere, 
mahkûmlara her türlü kişilere. 

HASAN BASRÎ AKKİRAY (İstanbul) — Ne 
alâkası var bunların? 

BAŞKAN — Sayın Dirik, Sayın Dirik bir daki
kanızı... 
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HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Ka-
nunle söylediklerinin ne alâkası var? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Akkiray, 
müsaade buyurun efendim...' 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Komünizmi geti
rirseniz siz getirirsiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 10 sene de 
siz iktidardaydınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Sayın Aykul rica ederim efendim, ben müdahale 

ediyorum... 
Rica ederim efendim ben müdahale ediyorum, 

siz de ediyorsunuz, çok rica ederim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — Ko
münistlerle, anarşistlerle bu kanunun ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, rica ederim efen
dim... Rica ederim Sayın Avşargil... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Komünistleri siz 
getirirsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Aykul rica ederim efendim. 
Efendim ben müdahale ediyorum siz de ediyorsu
nuz. 

Sayın Dirik, takdir buyurulur ki, gündemimizde 
bulunan bir kanun daha tedvine imkân bulalım di
ye Riyaset olarak gayret sarf ederken, tümü üzerin
deki görüşmelerde sataşmayı icabettirecek bir üs
luba lüzum yoktur diye düşünüyorum ve bana yar
dımcı olacağınız ümidiyle yardımlarınızı rica ediyo
rum; devam buyurun efendim. 

YÜCEL DlRÎK (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. Niçin iki sene içerisinde çıkaramadık, 
onun üzüntüsü içerisindeyim, burada bir parlamen
ter olarak da, bu vesileyle üzüntümü belirtmek iste
dim. 

BAŞKAN — Onu ifade edin efendim. Sataşmayı 
icabettirecek bir üslup kullanmayın, onu ifade edin. 

YÜCEL DlRÎK (Devamla) — Şimdi, değerli ar
kadaşlarım, bugün 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 53 ncü maddesi, 150 bin liradan aşağı hasılatı 
olanları götürü gider esasına, 150 bin liradan yuka
rı hâsılatı olanları da kazanç usulüne göre vergile
meye, yani deftere tabi tutmuştur. 150 bin lira ile 
500 bin lira arasında geliri olanlar işletme defteri tu
tacaklar, 500 bin liradan fazla geliri olanlar da mu-
zaaf sistem dediğimiz, bilanço esasına göre defter 
tutacaklardır. 

Şimdi biz, bu getirilen kanun teklifinin derhal 
çıkmasına Adalet Partisi Grupu olarak taraftarız. 
Taraftarız, çünkü 150 bin liraya kadar geliri olan 

vatandaş sayısına, 150 bin lira ilâ 300 bin lira ara
sında geliri olan çiftçi sayısına ve 500 bin liraya ka
dar geliri olan çiftçi sayısına bir göz atacak olursak, 
bunun ne kadar mühim bir kanun olduğunu yakın
dan görmüş olacağız. 

Şimdi, evvelki gün kabul ettiğimiz kanun ile 90 
bin liraya kadarki ziraî gelirler muafiyet hududu 
içerisine girmişler idi ve bu kanun ile de, 150 bin 
liraya kadar, yani 90 binden 150 bine kadar olanlar 
götürü vergiye girmiş olacaklar; 150 bin liradan son
rakiler, gerek işletme defterine, gerek kazanç usu
lüne göre, yani muzaaf sisteme göre deftere tabi ol
muş olacaklardır. 

Eğer biz, 1974 yılı sonunda bitmiş olan müddeti 
ki 3 sene daha uzatılmasına dair Bütçe Komisyonu
nun teklif ettiği bir müddet vardır, buna da aynen 
iştirak ediyoruz, 1978 senesi sonuna kadardır - bu 
müddeti şu andan itibaren vermez isek, bütün çiftçi
lerimiz, - rakamları biraz sonra vereceğim - hepsi 
defter tutmak ve Mart ayında gerek bilanço esasına 
göre, gerekse işletme defteri esasına göre vergi be
yannamelerini vermek mecburiyetinde kalacaklar
dır. 

Şöyle bir saptama yapmak isterim. Bu kanunu 
çıkararak 3 sene daha bir süre tanırsak, yani 3 sene 
daha bir götürü vergi hududu içerisinde kalma süre
si tanımış olursak, bundan ne kadar aile istifade ede
cektir? Bunu kısaca arz etmek isterim. 

Bugün Türkiye'de, sıfır ilâ 5 hektar arasında, ya
ni 50 dekara kadar arazi sahibi olan 2 316 243 aile 
vardır. 5 hektarla 10 hektar arasında, yani 50 dekar
la 100 dekar arasında 452 565 aile vardır ki, bunlar 
küçük ve orta çiftçilerdir. Yine, aynı zamanda 10 
hektarla 20 hektar arasında, yani 100 dekarla 200 de
kar arasında 220 556 aile vardır, bunların tamamı orta 
çiftçidir. 20 hektar ile 50 hektar arasındaki 78 bin aile 
var, bunlar orta ve büyük çiftçidir ve 100 hektardan 
fazla olanlarada büyük çiftçi diyoruz. Bu şekilde tas
nifler yapılmıştır. 

Şimdi, bırakalım 5 hektara kadar arazisi olanları; 
bunların gelirleri umumiyetle 90 bin liranın altındadır 
ve esasen yeni kabul ettiğimiz kanun teklifi ile ziraî 
vergi kapsamı dışında kalmışlardır; fakat 5 hektar ilâ 
10 hektar arasında, yani 100 dekara kadar arazisi olan
ların, - bilhassa Eğe bölgesinde, Akdeniz bölgesinde 
ki bu arazi sahiplerinin - kazançları her zaman, ortala
ma olarak 150 bin lirayı geçebilmektedir. Bunların sa
yısı da 452 bindir. Şu halde, bu süreyi vermezsek, ev
velâ bu 452 bin çiftçi ailesi deftere girme mecburiye-
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tinde kalacak ve yine bundan sonra, 10 hektarla 20 
hektar arasında arazi sahibi olanlar ki, 220 556 kişi
dir, bunlar da deftere girme mecburiyetinde kalacak
lardır. Yine 20 hektar ilâ 50 hektar arasında olanlar, 
ki 78 bin kişidir, hepsini toplarsak 751 613 - aile bu 
yılbaşından itibaren, bu marttan itibaren defter tut
ma mecburiyetinde kalacaktır ki, bu köylümüze, bir 
tedbir almazsak, yapacağımız en büyük ıstırap kayna
ğıdır, en büyük zorluk çıkarmadır. Belki bu 751 bin 
rakamının 1 milyon aileye dahi ulaşması mümkün
dür. Küçük arazi, yani 5 - 10 hektar arasındaki arazi 
sahiplerini de, - ki, birkaç yerde yüksek gelirlilerdir -
hesaba katarsak, en azından 800 bin aile deftere gir
me mecburiyetinde kalacaktır. Bu tabiî olmaz. Bugün
kü durumda, bugünkü bünyemizi nazarı itibare alır
sak, gönlümüz buna razı olamamaktadır; gerek çiftçi
lerimizin bilgi yeteneksizliği, gerek okuma yazma ki
fayetsizliği," gerek herkesin bir muhasebeci bulamama 
durumu, gerek bağda, bahçede, tarlada bordro tanzim 
etmesinin, fatura tanzim etmesinin mümkün olmama-
sıyle defter tutma, tabiatiyle çok kötü bir durum arz 
edecektir. Bir köylüye, bir köyde, bir tarlada pul ya-
pıştırtmak dahi, iki satır yazı yarzdırrhak dahi ona ve
rilen en büyük bir cezadır, ona en ağır gelen bir iştir. 

Bu durumun önlenmesi için, arkadaşlarımızın ge
tirmiş oldukları 193 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ait teklifin aynen kabul edilmesini ve 
hatta Bütçe Encümeni kararının aynen kabul edilme
sini Adalet Partisi Grupu olarak tasvip etmekteyiz. 

temi getirilinceye kadar ve evvelki günkü ko
nuşmamda da bahsettiğim ve bugün Hükü
metimizin hazırladığı, hem, halkı, hem Dev
leti, hem Hazineyi memnun edecek, âdil, iş-
lerli, geçerli . katma değer vergisi sistemi çıkın
caya kadar çiftçimizi bu defter tutma kapsamından 
kurtarmak Yüce Parlamentonun en büyük arzusu ol
malıdır. Konuşan arkadaşlarım da bu fikirdedirler. 
Bizler de Adalet Partisi Grupu olarak, Bütçe Encü
meninden gelen teklifin, yani 1978 senesine kadar -
ki üç sene oluyor - yine çiftçilerimizin, arz ettiğim öl
çüler içerisinde, götürü vergi sistemine tabi kılınma
sını teklif ediyoruz, temenni ediyoruz. 

Bunun neticesinde, bu kanunu çıkarmakla da 
Hükümetimiz, gerçekten halktan yana bir hükümet 
olduğunu, laf ile değil icraatıyle köylünün, çiftçinin 
gerçekten yanında olduğunu gösterecek ve şu anda 
bu kanunun çıkmasıyle ki, yakınen biliyoruz - çiftçile
rimiz büyük bir sevince kapılacak ve kalbince, «Al
lah razı olsun» diye dua edecek. 

Köylülerimizin, çiftçilerimizin bu sevincini pay
laşmanın memnuniyeti içerisinde Yüce Meclisi say-
gıyle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirik. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Müzakeresini yaptığımız kanun çiftçilerimizi se
vindirecek bir kanundur. Zaten kanun mevcuttur. 
1974'e kadar, ziraî gelirleri 150 bine kadar olanları 
götürü vergiye tabi kılmışız. Şimdi, 150 bin lira ile 
500 bin lira arasında ziraî kazancı olanlarla, 500 bin 
liradan daha fazla ziraî kazancı olanların da 1978 
senesine kadar götürü vergiye tabi olmasını amaçla
yan bu kanunu müzakere ediyoruz. 

Burada iki hususu düşüneceğiz: Böyle yapmakla 
Devletimiz ve Hazinemiz zarar mı ediyor, kâr mı 
ediyor? Böyle yapmakla ziraatçilerimiz kâr mı edi
yor, zarar mı ediyor? Her ikisinin zararı mukayese 
edildiğinde netice ne oluyor? Bunu düşünmemiz lâ
zım. Biz burada hem Devletimizin Hazinesinin ve 
hem de çiftçimizin kârlı olduğu kanaatindeyiz. Ha
zine kâr edecektir; çünkü, işletme esasına tabi olu
yor 150 ilâ 500 bin lira arasında geliri olan çiftçiler. 
Götürü esasına tabi olunca, ilgili kanunun 53 ncü 
maddesi gereğince çiftçi bütün masrafının % 70'ini -
sattığı malın fiyatına göre, yani 200 bin liraya mal 

Yine Komisyonumuz bu maddeyi incelerken birta
kım teknik hatalar görmüş, yalnız 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 4 ncü maddesini değiştiren 1631 sa
yılı Kanunun değil, bunların yanında 602 sayılı Ka
nunun ve 1964'te çıkan, 1967'de çıkan ve yine üçer 
sene müddet uzatan kanunların da aynı şekilde de
ğiştirme teklifi kapsamı içerisine alınması teknik zo
runluluk bakımından öngörülmüş ve Bütçe Komis
yonu da bu durumu düzeltmiş, karşımıza uygun bir 
metin çıkarmıştır. Şimdi bu süreler böyle uzayıp gi
decek midir? Üç sene sonra tekrar bir süre verme du
rumu olacak mıdır? . Biz bu sürenin üç sene olarak 
uzatılmasını kabul ediyoruz. Yine, bu arada, Tarım 
t§ Kanunu çıkıncaya kadar bu süreyi vermek gayet 
yerinde olacaktır, mantıkî olacaktır. Zira, çiftçiyi I 
deftere tabi tutmuşsun, bordro yapacak. Tarım işçi
si sigortaya tabi değildir, tarım işçisinden vergi ke
silmez. Bordro tutturmanın, bu külfeti getirmenin I 
hiç bir manası yoktur. Yani, Tarım tş Kanunu çıkın
caya kadar yeminli muhasiplik, müşavirlik sis- j 
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satarsa bunun 140 bin lirasını - masraf olarak göste
rebiliyor. Geri kalanı vergiye tabi kılınıyor götürü 
vergi usulünde. Ama, işletme vergisi esasına göre iş
lem yaparsak, iyi bir işletme muhasebecisi bulan bü
yük bir ziraatçi, her şeyi masraf hanesinde göstere
rek, bir kuruş vergi vermeyebilir. Götürü vergiye ta
bi kılarsak, % 70'i masraf, geri kalanı vergilendir
meye tabi olduğundan, Hazine kâr edecektir. 500 
bin liradan yukarısı da, Gelir Vergisi Kanunu gere
ğince bilanço esasına göre vergilendirilmeye tabidir; 
bunu da 1978'e kadar götürü vergiye tabi kılarsak; 
onun da % 70'i masrafa, geri kalanı vergiye tabi ola
cağından Hazine gene kâr edecektir. Yani Maliye, 
bu kanunu kabul etmekle zarar etmemektedir. 

Gelelim çiftçimizin durumuna: Diğer arkadaşla
rımızın da izah ettiği gibi, ziraatte defter tutma işi 
hakikaten zordur; becerilemiyor, büyük sıkışıklık
lar, zorluklar oluyor. Ziraatçimizi kolaylığa sevk et
mek için, defter tutma usulünün yerine götürü usu
le tabi kılmanın onun lehine olduğu üzerinde hepi
miz ittifak ediyoruz. Yüce Meclisimizin diğer grupla
rının da temayülü aynı görülmektedir. Cumhuriyet
çi Güven Partisi olarak, 1978 senesine kadarki dev
rede de 500 bin liraya kadar ve ondan sonraki ziraî 
kaçançların götürü vergiye tabi tutulması hakkında
ki bu teklifi olumlu karşılıyoruz. 

Hayırlı olmasını diler, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

sayın Malik Yılman'da. Buyurun Sayın Yılman. 

C. H. P. GRUPU ADINA MALİK YILMAN 
(Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayı
lı Kanun ile Değişik geçici 4 ncü Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun görüşünü dile getir
mek üzere huzurunuzdayım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak bu ka
nun teklifini olumlu karşılıyoruz. 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 53 ncü maddesi; «Yıllık hası
latı 150 bin liradan aşağı olan çiftçilerin götürü gi
der esasına göre; 150 bin lira veya daha fazla gelir 
sağlayan çiftçilerin kazançları ise gerçek kazanç usu
lüne, işletme, bilanço esasına göre tespit olunur» 
hükmünü koymuştur. 

Yine aynı kanunun 55 nci maddesi de; «Yıllık 
hâsılat tutarı 150 bin lira ile 500 bin lira arasında 
olan çiftçilerin ziraî kazançlarının ziraî işletme he

sabına göre; yıllık hâsilat tutarı 500 bin Türk lira
sını aşan kazançların bilanço esasına göre tespit olu
nacağını» kabul etmiştir. 

Gerek işletme ve gerekse bilanço esasına göre zi
raî kazançlarını belirlemekle yükümlü olan mükel
lefler, Gelir Vergisi Kanununun 56 ve 57 nci madde
leri kapsamına girdiğinden; hemen yıllık hâsılatı oluş
turan ve hem de yıllık giderleri teşkil eden gelir ve gi
der unsurlarını, zamanında ve Vergi Usul Kanununun 
amir hükmü muvacehesinde, ayrı ayrı kayda geçir
meye ve evrakı müsbite ile kanıtamaya zorunlu kılın
mıştır. 

Hepimizin bildiği gibi çiftçilik çok riskli bir mes
lektir, hassaten Türkiyemizde. Sömürü düzeni, çift
çilerimizde, kaderlerinin tabiat kanunlarının etkisi 
ve kontrolü altında olduğunu, çeşitli vesilelerle fikri 
sabit haline getirmeye çalışmış ve çalışmaktadır. 

Bizim kanımızca çiftçimizin kaderi yalnız tabiat 
kanunlarının etkisi ve kontrolü altında değildir. Çift
çimizin kaderi, tabiat kanunları yanında, bozuk dü
zenin ana ilkelerinden birisi olan sömürü düzeninin 
de etkisi altındadır. 

Demek oluyor ki çiftçilerimiz iki afetin etkisi al
tındadır: Tabiî afetler; sunî afetler. Çiftçilerimiz ta
biî afetlerle iptidaî olsa bile örf ve âdetlere bağlı ola
rak mücadele etmektedirler. Sunî afetlerle mücade
lede, ne yazık ki istedikleri başarıyı sağlayamıyor
lar. Gerekçe açıktır. Türkiyemizde karma ekonomi
nin en korkunç yüzlü kapitalizmi iktidardadır. Ka
pitalizmde sömürü mubahtır, hem de alabildiğine. 

Çiftçimizin gereken randımanı alabilmesi için 
belli tarım girdilerine ihtiyacı vardır, öncelikle ziraî 
ilâç ve tarım araçlarına. 

Gerekçeler acı da olsa kabullenmekle yükümlü
yüz. Bizdeki tarım ilâçları sanayii, bir ambalaj sana
yimden ileri değildir. Keşke ambalaj sanayimiz dışa
rıdan empoze edilen formülleri tatbik etse. Fakat ne 
yazık ki finans kapitalin doymak bilmeyen kâr hır
sının, daha fazla kâr etmeye müteveccih ambalaj 
yapmayı tercih ettiği ve formülleri tahrif ettiği yay
gın bir iddiadır. Bunun neticesi olarak, tarım ilâçla
rının haşarat üzerinde gereken etkileri yapmadığı 
çiftçilerimizin iddiaları ile kanıtlanabilir. Bir de, ka
pitalist sistemin neticesi olarak, yapmacık piyasa 
oyunlarıyle ilâç fiyatları feza çağına yaraşır bir hız
la daima yükselen bir fiyat trendi takip etmektedir. 

Piyasada bulunsa, yine çiftçilerimiz, zoraki bile 
olsa daha rahat nefes alabilecekler, fakat bozuk dü
zen burada da kendini göstermemezlik etmiyor; ka-
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raborsa.. Evet, çiftçilerimiz karaborsa denen ejder
ha ile boğuşmak mecburiyetinde bırakılıyor. 

Çiftçilerimizin en mühim ve mübrem girdi
lerinden birisi de traktördür. Traktör fiyatlarında 
bozuk düzenin neticesi olarak oynanan oyunlar he
pimizin malumudur. 

Bozuk düzen ve onun bir veçhesini yansıtan ka
pitalist sistemin çirkin ve sömürüyü gaye edinen yü
zü, çeşitli piyasa oyunlarıyle, maliyeti 80 bin Türk 
Lirası civarındaki traktörü, Türk çiftçisine 150 bin, 
160 bin Türk Lirası civarında devretmektedir. Yani 
değişik bir ifade ile finans kapital mümessillerinin 
- ki bunların sayısı 20'yi geçmez - saadetlerini, Türk 
köylüsünün, Türk çiftçisinin felâketleri üzerine kur
masına bozuk düzen mümessilerince göz yumulmuş
tur. 

Çiftçilerimizin en mübrem ihtiyacı olan traktör
ler, Türk çiftçisinin bağrından kopan Köy - Koop 
vasıtasıyle çiftçiye intikal ettirilmemiştir. Çünkü 
Köy - Koop vasıtasiyle çiftçiye intikal ettirilecek 
traktörlerin fiyatı 85-90 bin Türk Lirasını aşmayacak
tır. Aradaki fark Türk köylüsünün cebinde kalacak
tır; fakat Cephe Hükümeti, finans kapitale sırtını da
yadığı için çiftçilerimizin sömürülmesine bilerek göz 
yummuştur. 

1975 yılında ithal edilen 18 bine yakın traktörün 
sadece 1 000'inin Köy - Koop vasıtasıyle ithaline mü
saade edeceksin, ondan sonra çiftçiye şirin görün
mek için, defter tutma mükellefiyetinden kurtarmak 
için kanun teklifi getireceksin.. Kanımızca bu Türk 
çiftçisini anlamamak veya onunla alay etmektir. 
Eğer, hakikaten Türk çiftçisinin saadetini ve alınte-
rini değerlendirmek istiyorsanız, Türk çiftçisinin sö-
mürülmesini engelleyecek kanun tekliflerini beraber
ce Yüce Meclise getirin. 

Tarımsal faaliyetle, yerine ve türüne göre bir an
lık bir gecikmenin, çiftçilerimizi iflâsa sürüklediği 
hepimizce malumdur. Bunun neticesi olarak, çiftçimi
zin işinin başında bulunmasını Grup olarak biz de 
arzuluyoruz. Eğer çiftçilerimiz için gerçek usulden 
vergilendirme usulünü kabul edecek olursak, Vergi 
Usul Kanununa göre, gider ve gelirlerini faturalarla 
kanıtlamayı zorunlu kılmış olacağız. Bu tutum çiftçi
mizi, asıl işi olan çiftçilikten alıkoymamızı icap etti
recektir. Böyle bir tutumda, rantabl bir çiftçilikten 
bahsetmemiz olanaksız olur. 

Bu nedenlerden dolayı, gerçek kazanç üzerine 
tabi mükellef çiftçilerin dahi götürü usulden yarar
lanması zarureti kabul edilmiş olup, Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 4 ncü maddesinin müteaddit de
falar değişikliğe uğradığı hepimizce malumdur. Bu 
değişiklikler 1974 yılı sonuna kadar çiftçinin götürü 
vergi usulüne göre vergilendirilmesini sağlamıştır. 
Çiftçilerimizin, belirlenen haklı nedenlerinin devam 
ettiği gözönünde bulundurularak, götürü gider usu
lüne tabi olmalarının, 1978 yılının sonuna kadar; 
sosyal adaletin icabı olduğu inancındayız. 

Sayın Dirik bu kanunun iki sene evvel çıkmasını 
arzu ettiğini söylüyor. Zımnî olsa bile, Sayın Ecevit 
Hükümetini suçlamak istediği gün gibi aşikârdır. 
1965'ten 1975'e dek tek başına iktidar olan Adalet 
Partisi bu işi niye yapmadı diye yakınsa, daha ger
çekçi olurdu kanısındayız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına hepinize 
saygılar sunarım. (C. H, P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılman. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Meclis Grupu adı

na, Sayın Ömer Naimi Barım'ın. Buyurun Sayın Ba
rım. 

M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER NAİMİ BA
RIM (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

İki gün Önce, Yüce Meclisin tasvibine mazhar 
olarak çıkarılan 193 sayılı Kanunla, Türkiye nü
fusunun % 65'ini teşkil eden çiftçilerimizin yüzünü 
güldürmüş bulunuyoruz. Bugün üzerinde konuştuğu
muz ve biraz sonra oylarınıza sunulacak olan kanun
la da, yine çiftçilerimizin bir kısmının bazı zorlukla
rını gidermiş olacağız. Onun için Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına söz almış bulunuyorum ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun, 1631 sayılı Kanunla 
Değişik Geçici 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi üzerinde konuşacağım. 

Bir kanun teklifi getiriyorsunuz, çiftçiyi muha
sebeci tutmak külfetinden ve muhasebeci ücretinden 
kurtarıyorsunuz, - ki, bu ücret senede 3-5 bin lira ara
sındadır - diğer taraftan senede sadece tarım girdi
leri ile çiftçinin yüzbin liralarla ifade edilen sömürü
süne göz yumuyorsunuz. Bu samimiyet değildir. Sa
mimiyet bu bozuk düzene dur diyebiyecek kanun 
tekliflerini getirmek veya getirilecek kanunlara olum
lu oy kullanmaktır. Eğer samimi iseniz, bu konuda 
getirmiş olduğumuz Meclis Araştırması önergemize 
olumlu oy kullanırsınız. Aksi olursa, bu kanun tek
lifi, «Seçmene selâm» ve «Türk çiftçisine ninni» ol
maktan ileri gidemez. 
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Sayın milletvekilleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 53 ncü maddesi; «Yıllık hâsılat tutarı 150 
bin liradan düşük olan çiftçilerin kazançları götürü 
gider esasına, 150 bin lira veya daha fazla olan çift
çilerin kazançları ise, gerçek kazanç usulüne, yani 
işletme ve bilanço esasına göre tespit olunur» hük
münü getirmiştir. 

Yine aynı kanunun 55 nci maddesinde; «Yıllık 
hâsılat tutarı 150 bin ilâ 500 bin lira arasında bulu
nan çiftçilerin ziraî kazançlarının, ziraî işletme hesa
bı esasına göre; yıllık hâsılat tutarı 500 bin liradan 
yukarı kazançlar ise bilanço esasına göre tespit edi
lir» hükmü vardır. Bu kanunun hem 54 ncü madde
si hem de 55 nci maddelerine göre, çiftçilerin yıllık 
hâsılatı oluşturan ve hem de yıllık gideri teşkil eden 
kalemleri, zamanında, usulüne uygun bir şekilde, 
ayrı ayrı kayda geçirmek ve bunları faturalamak, il
gili belgelerle teyit etmek zorunda oldukları apaçık 
ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye tarımı henüz mo-
dernize edilmiş değildir. Tarım sigortası kurulmamış 
olmasından, yine sulama, ilaçlama, gübreleme gibi, 
mahsulü artırıcı ve geliri yükseltici girdilerin tam 
olarak karşılanamamasından çiftçilerimiz tabiatın her 
türlü rizikosu ile karşı karşıyadır. Bütün bu gerçek
ler gözönünde bulundurulduğunda, çiftçilik faaliye
tinin, gerek zamanında ve gerekse mekân yönünden 
apayrı bir özelliğe sahip olduğu ve bu nedenlerle de 
hiç bir bakımdan sınaî ve ticarî bir kuruluş faaliye
tine benzemediği de ortaya çıkar. 

Sayın milletvekilleri, çiftçiler için zaman mefhu
mu çok mühimdir. Gelir ve gider kalemlerini za
manında, usulüne uygun olarak tespit etmek, mükel
lefleri aşırı bir zorluğa itmektedir. Aynı zamanda 
çiftçilerimizin okuma - yazma nispetleri de buna el
vermemektedir. Ziraî faaliyetlerin kendilerine has ya
pısı, çiftçilerin zamanı, yetenekleri, bilanço ve işlet
me hesapları esasının öngördüğü muhasebe kayıtla
rını tutmaya elvermediği için, gerçek kazanç usulü
ne tabi mükellef çiftçilerin dahi götürü gider usu
lünden yararlanması kabul edilerek, Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 4 ncü maddesi birkaç defa değişik
liğe uğramıştır ve götürü gider usulünün 1974 yılı 
sonuna kadar tatbikine imkân sağlanmıştır. Bu du
rumlar, sözkonusu mükellef çiftçiler için yukarıda 
izaha çalıştığım nedenler henüz ortadan kalkmadığı 
için, üç yıllık bir artırımı kanun teklifi öngörüyor ise 
de, Komisyon 1978 yılı sonuna kadar bir dönemi ileri 
sürmektedirler. Bu, götürü usule göre vergilendirmeyi 

derpiş eden kanun teklifini, Millî Selâmet Partisi 
Grupu olarak, 1978 yılı sonuna kadar uzatılması hu
susunun yerinde olduğunu Grupum adına hepinize 

bildirir ve saygılarımı sunarım. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Barım. 
DEVLET BAKANJ GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Hükümet adına konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — İki arkadaşımıza da söz versem; 

böylece belki onlara da cevap verme ihtiyacı doğar 
ve biraz daha sürat kazanmış oluruz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Takdir zatı âlinize aittir. 

BAŞKAN — Talebinizi is'af etmeye mecburum. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Takdirinize uyuyorum efendim, bir iti
razım yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Yıldırım'da, buyu

run efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz kanunun uygulama süresini uzatmaya 
matuf olarak getirilen teklif üzerinde kişisel görüş
lerimi arz etmek üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyorum., 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamıza göre kanun 
yapmak, değiştirmek ve yürürlükte bulunan kanunları 
kaldırmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri 
içindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine 
gelen kanun tasarı ve teklifini görüşüp, bunu kanun 
halinde formüle ederken, kanun tekniğine, hukukun 
genel prensiplerine ve yurt gerçeklerine uygun olup 
olmadığını titizlikle izlemek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlar gö
rüşüldüğü zaman, bütün siyasî partilerin politikayı 
bir yana bırakması zorunluluğu vardır. Kanunların 
yapımında ve çıkarılmasında bu kurula uyul
madığı, aksine kanunların yapımında politik 
çıkarlar esas alındığı zaman. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden çıkan kanunlar ilgili 
anayasasal kuruluşlar tarafından iptal edilerek geri 
gönderilmektedir. O zaman Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve ilgili anayasal kuruluşlar tartışma konusu 
olmaktadır. Anayasal kuruluşlar Meclislerin üstünde 
değildir. «Görevi Anayasaya göre kanun yapan Mec
lislerin üstünde hiç bir kuruluş olamaz. Meclisten çı
kan kanun ve kararları iptal edemez» g'ibi değişik, 
hukuka ters düşünceler ortaya çıkmaktadır. Bu gibi 
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düşünceler anayasal kuruluşları tahripten başka bir 
fayda sağlamamaktadır. 

Gerçekten, politik düşüncelerden uzak, yurt ger
çeklerine uygun, objektif, hukuk kurallarına dayalı, 
titizlikle enine boyuna incelenip, Meclislerden kanun
lar çıktığı takdirde. Parlamento ile yukarıda sözünü 
ettiğim anayasal kuruluşlar arasında çekişme ve sür
tüşme meydana gelmez. 

Değerli arkadaşlarım, daha birkaç hafta evvel 
sayın Cumhurbaşkanımız bir mesajında bu konu üze
rinde durmuş ve Meclislerden bunca hukukçulara rağ
men çıkan kanunların, Anayasa Mahkemesince şekil 
ve esastan iptal edilerek geri döndüğünden yakınmış-
lardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu görüşlerine 
katılmamak mümkün değildir. 

1974 yılında çıkardığımız Af Kanunu bunun 
açık örneğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yoldaki düşüncemin, gö
rüşülmekte olan kanunla ilgisi nedir, diyebilirsiniz. 
Ben görüşülmekte olan kanun teklifini dahi yurt ger
çeklerine ve kanun tekriiğine uygun görmediğim 
için, düşüncelerimi bu açıdan Yüce Meclise arz et
mek zorunluğunu duydum. 

Değerli arkadaşlarım, gelen teklif, bir kanun de
ğiştirme veya kaldırma maksadına matuf değildir. 
Sadece 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 ve 55 
nci maddelerinin uygulanmaması ve çiftçilerin 1978 
yılına kadar ziraî kazançlarını, dilediği takdirde, gö
türü-vergi ile vergilendirilmesini sağlamak için geti
rilmiştir. 

Gerçekten, kanunun uygulanmasında zorluk vardı. 
Bu zorluğu, gelen teklifle bir süre tehir etmiş oluyo
ruz. Kangren olan kolu kesip bir tarafa atmıyoruz, 
sadece merhem sürüp, yine kangrenin vücudun diğer 
taraflarına geçmesini temin ediyoruz 

Bu teklifi bendeniz sathî ve palyatif bir tedbir ola
rak kabul ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi size soruyorum: 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 ve 55 nci madde
leri hazırlandğı zaman niçin üzerinde durulmamış; 
yıllık hâsılatı 150 bin liradan fazla olan çiftçiler def
ter tutma zorunluğuna niçin sokulmuştur? Bilmeliyiz 
ki, hiçbir çiftçi ne defter tutabilir, ne de bilançosunu 
hazırlayabilir. Aslında maliyeden ve muhasebeden 
anlamayan kimse bunu yapamaz, buna imkân yok
tur. 

Çiftçiye, muhasebeci tutma zor gelmektedir. Böy
le bir yükü, köyde oturan, çiftçilikle iştigal eden bir 
kimseye yüklemek de akıl işi değildir kanısındayım. 

Onun için diyorum ki, hiç olmazsa kanun yapımında 
politikayı bir yana bırakıp, kanunların yurt gerçekle
rine uygun bir biçimde çıkması için elbirliğiyle ça
lışmalıyız, 

Ben, gelen teklifi olumlu karşılıyorum. 193 sayılı 
Kanun 53 ve 55 nci maddelerinin uygulama süresini, 
Komisyonda kabul edildiği şekilde, 1978'e kadar uza
talım. 1978'den sonra ne olacak? Bunu soruyorum 
arkadaşlarım. Yeniden teklif mi getirilecek, süreyi 
yeniden mi uzatacağız, yeniden bu işleme süresinde mi 
başvuracağız? Uygulamada, o kadar yanlış kanunla
rımız çıkmış oluyor ki, kanunların mânâsını, mahi
yetini anlayamıyoruz. Hukukçusu da anlamıyor, hu
kukçu olmayan da anlamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben maliyeci değilim. Par
lamentoda maliyeci arkadaşlarımız vardır. Adı üstün
de, Bütçe - Plan Komisyonunda tecrübeli maliyeci
ler ve siyaset adamları bulunmaktadır. Bir araya ge
lip konuyu tartışsınlar ve konuyu kökünden hallet
sinler. Hükümet yetkilileri ile temasa geçilsin, maliye 
ve vergi uzmanlarının fikri alınsın; bir daha kanun 
teklifleriyle Parlâmento bu şekilde meşgul edilmiş ol
masın. 

Siyasî partilerimiz, Bütçe - Plan Komisyonu ve Hü
kümet temsilcisi bilmiyorum bu konuda ne düşünür. 
Madem ki, defter tutma, bilanço yapma çiftçi için 
zor oluyor - uzatma teklifinin de gerekçesi budur - o 
halde kazanç ne olursa olsun ya götürü usul ile vergi 
verilmesi sağlansın yahut maliyeciler konu üzerin
de titizlikle enine boyuna düşünsün, konuyu bir esa
sa bağlasınlar. 

Değerli arkadaşlarım, Hazinenin gelirini dış kay
naklardan kurtarmak zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, müddetiniz dolmak 
üzeredir; hatırlatıyorum efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. Zor durumda bırakmayacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, devam bu
yurun. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Hazinenin gelirini dış kaynaklardan da kur
tarmalıyız. 

Bu kanun nedeniyle şuna da dokunmak istiyorum; 
ister muhalefette olalım, ister iktidarda, siyasî parti
lerimizin bu kurala uyma zorunluğu vardır diyorum. 
Asıl milliyetçilik budur. Yoksa, Hazine gelirlerini dış 
kaynaklara bağlayıp, sununla bununla boy boy resim 

— 800 -



M. Mecüsi B : 51 5 . 2 . 1976 Ö : 1 

çektirip, şuraya buraya değıtmak milliyetçilik de
mek değildir. Şahıslar için bu böyledir; milletler, 
devletler için bu böyledir. Bir ara, «Dostumuz Ame
rika» diye, kendilerine yapışır, kredisini, yardımını is
terdik. Kıbrıs davasında dost olarak gördüğümüz 
Amerika, bizi yolun ortasında bıraktı. Halen işbaşın
da bulunan M.C. Hükümeti bu sefer Amerika'yi ter-
ketti. Hazine gelirlerini artırmak, kredi sağlamak 
için, günlerce, haftalarca radyolarda, mitinglerde kü
für ettiği Rusya'dan,, Bulgaristan'dan, Romanya'dan 
kredi almak için avuç açmış oluyor. Onun için diyo
rum ki, sırası geldiğinde, onlar da çıkarları söz ko
nusu olduğu zaman, bizi yolun ortasında bırakabilir
ler. Dış kaynaklardan ziyade iç kaynaklara dönmek 
zorundayız. 

Sayın Demirel, isterse, «kuyruklar olmayacaktır» 
desin. Sayın Ergenekon, isterse, «Hazine doludur, bun
dan kimsenin endişesi olmasın» desin, bu iddialar, 
bu beyanlar, benim şahsî kanıma göre ciddî olamaz 
ve kimse de buna inanamaz. Bu bakımdan kesin çiz
gilerle, halkın gücüne göre, kolayca verebileceği, Dev
letin de kolayca, alabileceği bir sistemi getirmek zo-
zundayız. Türk Milleti, Türk halkı, Almanya tara
fından, Fransa işgal edildiği zaman, sırf harp tazmi
natını ödemek ve Almanları memleketlerinden kov
mak için parmağındaki alyansları çıkarıp devlete ve
ren Fransız kızlarından, gelinlerinden daha da geri 
değildir. Aynı fedakârlığı halkımızdan da bekleye
biliriz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen son cümlenizi 
ifade edin efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözlerimi bitiriyorum. 

Yüce Heyetinizi ve Sayın Başkanı saygılarımla se
lâmlıyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Söz sırası Sayın Akova'da. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sıramı Sayın Kırbaş-

lı'ya verdim efendim. 
BAŞKAN — Yerinizi Sayın Kırbaşlı'ya verdiniz. 
Sayın Kırbaşlı buyurun efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, pek 
muhterem milletvekilleri; 

Huzurunuza gelmiş bulunan kanun, tamamen tek
nik mahiyette bir kanundur. Bu kanunu vesile ittihaz 
ederek; efendim, Türk Devletinin 'iflâs edecek ka
dar borçlandığından tutun da, Türk köylüsünün sö-
mürüldüğüne, sömürülmekte devam edildiğine va

rıncaya kadar, politikaya âlet etmenin mânâsı yok
tur. Eğer bir bilginiz, bir malumatınız, teknik sevi
yede bir şeyiniz varsa, getirir buraya koyarsımz. Yok, 
bunu bırakıp da, efendim, miting meydanlarının kür
süleri gibi, bir köylü edebiyatını, köylü sevgi hudut
larını münakaşa eden bir durumda bu kürsüyü tu
tamayız. Her zaman, her yerde bunu yapıyorsunuz; 
ama, bizim de söyleyeceklerimiz vardır. Eğer bu ka
pıyı açarsanız, biz de söyleriz. Türk köylüsü için bu
raya arkadaşım geldi dedi ki: «Sömürüyorsunuz». 

Türk köylüsünü ve Cumhuriyetin ilânından bu
güne kadar ki hükümetlerin hepsini itham eden bir 
konuşmayı burada yapmaya hakkınız yoktur. Türk 
köylüsünü kimse sömürmüyor. Eğer rakamları ve büt
çeleri burada konuşturur sak, bunun altında siz kalır
sınız. 1950 yılı... 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı... 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Konuştur, konuştur. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — 70 milyon li

ralık kredi de var... 
BAŞKAN — Rica ederim efendim; Sayın Özkök 

müsaade buyurun efendim. Sizden evvel ben müda
hale ediyorum Sayın Kahraman, rica ederim. 

FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Rica ederim, siz 
de konuştunuz, müsaade edin de... 

BAŞKAN — Sayın hatip, müsaade buyurun efen
dim. Karşılıklı görüşme ile bir neticeye varılamaz. 
Ben, Sayın Kırbaşlı zatiâlinizden şunu rica ediyorum: 
Bir sataşmayı davet edecek üsluptan sıyrılınız. Bir 
cevap verme durumu ile de kendinizi vazifeli gör
meyiniz. Kişisel görüşünüzü ifade buyurduğunuza 
göre, teknik diye de nitelediğiniz bu kanun teklifi 
hakkındaki fikirlerinizi lütfedin efendim. 

Sayın Kırbaşlı, devam buyurun efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kendisi de 
miting kürsüsü gibi kullanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ederim. 
Sayın Kırbaşlı, devam buyurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bütün temenni

miz, buraya çıkan arkadaşların konunun dışına taşa
rak, genel siyaset çizgileri içerisinde kendilerinin öte
sindeki partileri itham etmeye, burada sömürü dü
zeni edebiyatı yapmaya haklarının olmadığını söyle
mek içindir. Eğer bunlar açılırsa dedik, bizim de söy
leyeceklerimiz vardır. Türkiye Cumhuriyetinin ilânın
dan bugüne kadar, 1946 demokratik nizamı ve hare
ketleri dâhil, topyekûn... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Ortaçağ zihni
yeti. 
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FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Siz cetlerinize, 
50 yıl evvelki idareye Ortaçağ derseniz, kendi kendini
zi itham ediyorsunuz demektir. Siz de onların çocuk
larısınız. 

HAHSAN BASRl AKKİRAY (İstanbul) — Çocuk 
olmak başka, çağ başka, lâf mı bu canım? 

BAŞKAN — Sayın Akkiray. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Beyefendi... 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bu nasıl konuşma? 
BAŞKAN — Sayın Özkök, rica ederim efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Müsaade ederse

niz... 
ETEM EKEN (Çorum) — Ne biçim konuşma?.. 
BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Cevabı var efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, Sayın Kırbaşlı.. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Çağ demenin ne 

demek olduğunu biz biliyoruz. Yüzyıllardan itibaren... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum beni dinle

yin, lütfedin. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — İşkillenmeyin. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — İşkillenmiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, mutlaka karşılıklı 

konuşmaya mecbur musunuz efendim? 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Sayın Başkan, 

onlara müsaade ettiğiniz gibi, bizim de birkaç söz 
söylememize müsaade ediniz lütfen. Zabıtları kar
şılaştırırız. 

BAŞKAN — Zabıtları da karşılaştıralım; fakat 
ithamınız çok ağır olur tahmin ederim. Çok ağır olur. 
Hiçbir arkadaşıma farklı muamele yapmam. Bunu 
sizler de bilirsiniz; ama bu üslûbu neden seçtiğinizi de 
biz takdirden aciz değiliz. 

Devam buyurun efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet efendim. 
Şunu rahatlıkla beyan edebilirim ki, Türk köylü

sünü kimse sömürmemektedir. Hele hükümetler, hele 
Meclis katiyen böyle bir tutum içerisinde değildir. 
Bütçelere bakınız, her yıl artan miktarlarla Türk köy
lüsüne onun ayağına hizmet götürülmekte, yatırım 
yapılmaktadır. Ben bir teknik eleman olarak 1950 yılı 
Bütçesini düşünüyorum, 1961 yılı Bütçesini düşünüyo
rum, 1976 yılı Bütçesini düşünüyorum: Türk köylü
süne nelerin götürüldüğünü, ne miktarların götürül
düğünü; nereden nereye varıldığını ve hatta bir keli
me île; değil Türk köylüsünün istismarı, Türk köylü

sünü kapak ekonomiden pazar ekonomisine getiren 
büyük yatırımlarla bugüne gelinmiştir. Türk köylü
sünü kimse istismar etmiyor. 

FUAT UYSAL (Samsun) — Belli, belli. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Her şey belli. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Türk köylüsünü 

istismar edenler varsa, onları burada teşhir ediniz. Hü
kümetlere bu ithamı yapamazsınız. Daha dün «Türk 
köylüsünü istismar ettiniz» dediğiniz Hükümet, gübre 
fiyatlarını indirmek suretiyle Türk çiftçisinin cebine 
4,5 - 5 milyar para koymuştur. 

HASAN BASRÎ AKKİRAY (İstanbul) — Top
rak ağasının cebine koymuştur. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Gübre var 
mı şimdi? 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — O sizin devriniz
de olur. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, cevap vermeyin lüt
fen. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yüzlerce 
mektup geliyor, gübre yok. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, müdahale etmeyi
niz rica ediyorum. Kırbaşlı, zatiâliniz de cevap ver
meyiniz efendim. Siz düşünce ve görüşlerinizi ifade 
edin. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Büyük toprağı 
olan da gübre alacak, kullanacak; küçük toprağı olan 
da gübre alacak, kullanacaktır. Bunun başka türlü ça
resi yoktur. O da Türk vatandaşıdır, öbürü de Türk 
vatandaşıdır. Her toprağı olanı buradan «Ağa» diye 
ilân ederseniz, sizin içinizdeki ağaları teker teker 
sayabilirim, evet sayabilirim. Ne dediğinizin farkında 
değilsiniz. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Boya sanayiini 
de say. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Siz açtınız, siz ça
nak tuttunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza getirilmiş bu
lunan kanun teklifi birtakım argümanların neticesi
dir. Türk çiftçisinin, muayyen meblâğlar içinde kalan
larının defter tutamayacağından bahisle bu, 1964 yılın
dan beri ertelendiğine göre, biraz daha ertelenmesini 
icabettiren bir tekliftir, buna katılıyoruz. 

Yalnız, teknik bir iki noktayı Sayın Maliye Bakan
lığından istirham edeceğim. Bir defa, buradaki nis
petler, geçen gün buradan çıkardığımız kanuna mu
vazi olarak değiştirilmelidir. Bu 150 bin liralık had, 
mademki fiyatlar artmıştır, tatbikatta bunun içine gi
renlerle girmeyenler arasında büyük ölçüde deği-

- 8 9 2 — 



M. Meclisi B : 51 5 . 2 . 1976 O : 1 

siklik yaratacaktır. Biz 30 bin lirayı, biliyorsunuz ge
çen gün 90 bin liraya çıkardık küçük çiftçi muafi
yetinde. Onu hangi esbabı mucibe ile artırmışsak, bu 
hadlerin de yarın artırılması teknik bakımdan zaruri
dir. Böyle bir teklifle gelinmesini ben şahsen temen
ni ederdim, bu bir muvazenesizlik doğuracaktır. 

Biliyorsunuz, bu ilânihaye gitmez. 1977 - 1978 yılı 
gelecek, tekrar belki huzurunuza gelinecek. Kanıma 
göre, bizim ziraî bünyemize uygun Vergi Usul Kanu
nunda bir değişiklik yapılması, işin basitleştirilmesi 
veya başka tarzda bir araştırma ile bir kanun teklifi 
yapılmasını zarurî görüyorum. 

Bunu niçin zaruri görüyorum? Biliyorsunuz, ilk 
Gelir Vergisi tatbikatı yapıldığı zaman ben de Mali
ye Bakanlığı teşkilâtı içindeydim ve «Vergiyi kimse 
anlamaz» diye kurslar açılmıştır, tamimler çıkarılmış-

.tır, öğretmek maksadiyle bazı şeyler getirilmiştir* Aca
ba, Maliye Bakanlığı, üç yıl kendilerine verdik, bun
dan sonra da bu tür çiftçilerimize hizmet etmek ba
bında ne düşünüyorlar? Ben, kendilerinden onu öğren
mek isterim. Kurs mu açacaklar, bölge itibariyle 
çiftçi vergi daireleri gibi hem öğretici, hem beyanna
meyi doldurucu mahiyette bir şeyler mi getirecekler
dir? Bu hususlarda araştırma yapmasım istiyorum. 

Çünkü, bu basit bir iştir; her geldiğinizde kanu
nu ileriye atın, her seferinde ileri atılsın. Hem, kanı
ma göre bu, Meclisimizi de rencide eden bir durum 
yaratmaktadır. 1963 yılından 1976 yılma geldik, 1978 
yılma gidiyoruz. 15 yıl içinde bunun mutlaka bir hal 
şekline kavuşması gerekirdi. Eğer bu yol uygun değil
se, bu kanunun bu maddesini tamamen kaldıralım 
veya başka bir şekil getirelim. 

Temennim budur, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı. 
Muhterem arkadaşlarım, açık oylama işlemi bit

miştir. ilgililerin kupayı Riyasete tevdiini rica ederim. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Karaca, bu

yurun efenldim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bugün, müzakeresini yapmış olduğumuz 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren, 202 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi üzerinde bir müzakere açıl
mıştır. 

Bütün siyaisî partilerimiz bu kanun teklifi üzerin
de genellikle müspet mütalaada bulundular. Tabiî bu, 
memnuniyet verici bir durumdur. Bu kanunun, esasın
da 1975 yılma kadar muteberliği vardı. Müddet bit
miştir. Ziraî müstahsiller, çiftçiler yürürlükte olan bu 

kanundan istifade etmişlerdir. Arkadaşlarımızın bu
yurduğu gibi, defter tutma ayrı bir bilgiye, mümare-
seye ihtiyaç gösteriyor. Bu sebeple, bu çiftçilerimizin, 
diledikleri takdirde, vermiş oldukları beyanname esa
sı üzerinden götürü sisteme tabi olmaları için mevcut 
müddetin 1976, 1977, 1978 yılma kadar uzatılmasın
dan ibarettir. Yüce Mecliste de, grup sözcülerinin ko
nuşmasından da anlaşılacağı üzere, bu kanunun müs
pet mütalaa olunarak oylanacağı ve kabul edileceği ka
naati görülmektedir. 

Benim esas söz almamın sebebi; sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız konuştuğu zaman 
üç noktayı öne sürdü, o üç noktaya karşı cevap ver
mek istiyorum. Bu üç noktaya karşı vereceğim cevap, 
arkadaşımla herhangi bir siyasî muarazaya veyahut 
da bir münakaşaya gitmek için değil, belki hatırlaya
madığı bazı konularda yapılmış olan çalışmalar hu
susunda kendisine, dolayısıyle Yüce Meclise bir bilgi 
arz etmek maksadına matuftur. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, hepimiz Türk Mil
leti için çalışıyoruz. Vatan ve millet, bugün kendile
rinin seçmiş olduğu Yüce Meclisin çalışması ile, Yü
ce Meclisin kendilerine karşı göstermiş olduğu dik
kat ve itina ile muhafaza ve müdafaa edilmek duru
mundadır. 

Türkiye'de çok partili siyasî hayata geçmeden ön
ce de, tek partili hayatta olsun, çok partili hayatta 
olsun, Büyük Atatürk konuşmasında, «Köylü bu mil
letin efendisidir.» demiştir. Biz bugün o söze aynen 
inanıyoruz ve aynen de kabul ediyoruz. 

1950'den sonra, 1961 meclisleri kurulduktan sonra 
ve 1973'ten sonra Meclis teşekkül ettikten sonra ku
rulan 1973 - 1974, 1974 - 1975, 1975 - 1976 döne
minde üç tane hükümet kurulmuştur: Sayın Ecevit 
Hükümeti, sayın Irmak Hükümeti, sayın Demirel 
Hükümeti. 

Her üç Hükümet tarafından da köylünün aleyhine 
gidebilecek hiç bir kanun tasarısı, hiç bir tedbir ge
tirilmediği gibi; sayın Ecevit ve sayın Irmak Hükü
meti tarafından köylünün lehine getirilmiş herhangi 
bir kanun tasarısı veya kanun teklifi veyahut herhan
gi bir tedbir bugünkü Hükümetimiz tarafından da, 
reddedilmek suretiyle aleyhine herhangi bir tedbiri 
mutazammın bir tutum ve davranış da meydana gel
memiştir. 

Böyle bir durum olmadığına göre, Türk köylüsü
nün sömürüldüğü inancını söylemenin artık isabetli 
olmadığı kanaatindeyim. 
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Muhterem arkadaşlarım, birisi bir arzuhalciye git
miş, bir dilekçe yazdırmış. Adam: «İşte falan geldi, 
benim gayrimenkulüme tecavüz etti. Buna göre bir di
lekçe yaz, kaymakama veya hâkime götürüp verece
ğim.»! diyor. Dilekçeyi yazıyor, dilekçe merciine gö
türüyor. Merci hâkimi dilekçeyi okuyor. 

Adam başlıyor ağlamaya: «Efendim benim başı
ma meğersem neler gelmiş, benim bundan haberim 
yok.»ı diyor. «E peki, evlâdım bu dilekçeyi sen ya
zıp getirmedin mi?» «Efendim, ben yazmadım, ar
zuhalci söyledi.» diyor. 

Şimdi bundan şunu söylemek istiyorum; yani, 
«Türk köylüsü sömürüldü, falan edildi, filân edildi» 
demekle köylü de hakikaten, «bana neler oldu da ben 
bilmiyorum» diyebilecek bir duruma geldi mi veya 
gelecek midir? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Geldi, geldi. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlarım, bunu bir müna
kaşa açmak için söylemiyorum da, sadece hafızaları. 
tazelemek için bahsediyorum. Arkadaşımız güzel söy
lediler, «Evet biz Türk köylüsünün, ziraî kazançlara 
tabi olanlarını götürü sisteme falan tabi tutuyoruz, 
ama bu kâfi değildir.»/ dediler. Doğrudur, kâfi değil
dir. «Bundan daha ileri merhalelere varmamız lâzım»' 
diyor ve sebep olarak da; «Türk köylüsü, özellikle ta
rımla uğraşan çiftçisi tabiî âfetlere mâruz kaldığı ma
nian ekmiş olduğu mahsul elinden gidiyor, bu gibi ah
valde Türk köylüsü korunmamıştır ve korunmaya 
muhtaçtır» diyor. 

Şimdi arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu
ğundan bugüne kadar hiç bir kimse, hiç bir hükümet 
bu konuda Türk köylüsü ve çiftçisinin korunması için 
yasal hiç bir tedbir getirmemiştir. E, Allah'a şükür 
olsun, Hükümetimiz, bundan onbeş gün evvel Tarım 
Sigortası kanun tasarısını Yüce Meclise sundu, sayın 
Meclis Başkanlığı da bunu aidiyeti hasebiyle ilgili 
komisyonlara havale etti. tasarı halen komisyonların 
gündemindedir. Kısa bir zaman içerisinde Yüce Mec
lisin iltifatına mazhar olduğu takdirde, hep birlikte 
Tarım Sigortası Kanununu çıkardığımız takdirde, 
Türk köylüsüne çok büyük bir hizmeti sağlamış ola
cağız. 

Böyle bir tedbiri, böyle bir yasayı getiren bir Hü
kümet için, «Türk köylüsü sömürülüyor, sömürü var
dır» demenin insafla bağdaşmayacağını ifade etmek 
istiyorum, 

ikincisi ise ziraî ilâçlar konusudur. Bu da doğru 
bir konudur. Hakikaten çiftçilerin ekmiş olduğu bir
çok ziraî mahsul, haşarat tarafından imha edilmekte 
olup, çiftçi bundan büyük zarar görmektedir. 

Hükümetiniz, işbaşına geldiği günden bu ana ka
dar, ziraî ilâçların en az fiyatla, en fazla bir şekilde 
köylünün ayağına götürülmesi için büyük bir gayretin 
içine girmiştir. Sizi temin etmek isterim ki, bugün Ba
kanlar Kurulunun beş saata yakın müzakeresinde, en 
büyük mesele olarak tarım ilâçları, beyaz sinek müca
delesi ve bir de traktör konusu meselenin ve günde
min esasını teşkil etmiştir. 

Arkadaşımız, traktörün karaborsa olduğunu ve 
köylünün ziraatinin ancak traktörle yapabileceğini 
ifade ettiler. Bu, şüphesiz ki doğrudur; ama arkadaş
larımızın şuna inanması lâzım gelir ki, Türk köylüsü
nün daha ucuz fiyatla ve daha az bir sıkıntı ile veya 
hiç bir sıkıntıya maruz kalmadan traktör alabilmesi 
için gerekli tedbirlerin alınması hususunda bugünkü 
Bakanlar Kurulunun beş saat süren müzakeresi içeri
sinde bu konu büyük bir ağırlık kazanmıştır. 

Arkadaşlarım takdir buyururlar ki, 1973 - 1974 
senesinde Hükümet kurulduğu zaman, traktör almak 
için yetkili makamlardan, ancak ihtiyaç belgesi ala
bilenler traktör talep edebilme hakkına sahip idiler. 
Biz bunun yanlış bir usul olduğuna kanaat getirdiği
miz için ve daha faydalı olur diye ihtiyaç belgesini 
kaldırdık. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Aracıyı zengin et
tiniz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — 1972 - 1974 yıllarında, tahminimize göre 
(yanlış olursa arkadaşlarım beni mazur görsünler), 
35 ilâ 40 bin civarında traktör Türk köylüsüne satıl
mıştır. 1974 - 1975 yılında tahmin ediyorum 60 bin 
civarında satılmıştır. Biz bu seneki programımızda 
ve yapmış olduğumuz çalışmalarımızda ve bütçedeki 
tahsisatlarla da tahminen Türkiye'de 80 - 90 bin trak
töre ihtiyaç olabileceğini düşünmüş olmamıza rağmen, 
bu sene Türk köylüsü ve çiftçisinin hizmetine 100 
bin adet traktörü hazır bulundurmak için gerekli bü
tün tedbirleri almışız ve araştırmalarımızı buna gö
re yapıyoruz. Türkiye'deki traktör fabrikalarının 
imalâtını artırmak için bütün gerekli tedbirler alınmış 
olup, bunun dışında da, dışarıdan 20 bin traktörün 
satınalınarak yurda getirilmesi ve en ucuz fiyatla, 
karaborsaya intikal etmeden, daha kolay ve daha 
rahat şartlar içerisinde çiftçimizin traktör almasını ds 
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kolaylaştırmanın gayreti içersinde olduğumuzu arka
daşlarıma ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, köylümüz... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuya ve sadede ge-

linse, ümit ederim ki bu sataşmalar da olmayacak. 
Vaktiniz var sayın Bakan. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Zengin firmalara 
teslim ettiniz traktörleri. Sirküler çıkardınız ve köylü
yü sömürüyorlar böylece. 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın Aykul. 
Efendim, mümkün olduğu kadar bir tefrik yap

madan, konu dışına çıkılmaması hususu üzerinde ti
tizlik gösteriyorum. Sayın Bakan elbetteki gerekli 
izahatı, bilgiyi vermeye mezundur. Bütün bunlara 
rağmen, bir müdahale olmasın diye yapıyorum. Sa
yın Bakan, özür dilerim efendim. Devam buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTIN KARACA 
(Devamla) — Teşekkür ederim sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, konuşmamın başında ifade etti
ğim gibi, bu sözlerimde, hiç bir siyasî partinin grupu 
veya milletvekili arkadaşlarımla siyasî muaraza veya 
münakaşa babında bir düşüncem olmadığını peşinen 
ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
konuşan çok değerli arkadaşımız, bu tasarı üzerinde
ki görüşlerini ifade ederken; tabiî âfetlere maruz ka
lan köylünün sahipsiz olduğunu, bu konuda kendi
sine el atılmadığını, traktör meselesinden dolayı müş
külât içerisinde kaldığını, ziraî ilâçlar içersindeki sı
kıntılarını dile getirdiği için, arkadaşlarıma Hüküme
tin yapmış olduğu çalışmalar hakkında, gerek kendi
sine ve gerekse Yüce Meclise bilgi vermek babında 
bunları söylediğimi önceden arz etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bendenize cevap ver
mek için hiç zahmete katlanmayınız. Cevap vermeye 
lüzum hissederseniz, elbette verebilirsiniz; ama konu
nun aydınlanmasında daha büyük yarar vardır. Ta
san üzerindeki Hükümetin görüşlerini aydınlatırsanız 
daha yararlı olur efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Teşekkür ederim sayın Başkanım. 

Sayın arkadaşlarım, konuşmamı bitiriyorum. Ata
türk'ün dediği gibi, köylü Türk milletinin efendisi
dir, hakikaten efendisidir. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sözde efendisi. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Köylüye hizmet için Köy İşleri Bakan
lığı açılmıştır. Devletin bütçesinde en büyük yatırım 
köylüye ayrılmıştır. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Köy îşleri Bakan
lığından kaldırdınız. 

BAŞKAN — Saym Aykul, rica ederim efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Eskiden ilkokul istiyorlardı, Allah'a şü
kür şimdi ilkokul merhalesi aşıldı, ortaokul isteniyor. 
Belediyeler açılıyor. Arkadaşlarım müsterih olsunlar, 
her hükümetin, bundan evvelki hükümetlerin, bu hü
kümetin ve bundan sonraki hükümetin, Türk köylü
sünün milletin efendisi olduğu düsturundan hiçbir 
suretle ayrılmayacağını yüce huzurunuzda arz eder, 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Karaca. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiş

tir. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Son söz 
istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz mü istediniz efendim? 
ABIDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Son söz 

milletvekilinindir sayın Başkan. 
BAŞKAN — Son söz milletvekilinin diye mi isti

yorsunuz? 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Evet sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEMAL TERCAN (İzmir) — Bir tezkeremiz var 

sayın Başkan. 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Günlerden beridir çiftçi konusu, çiftçileri vergilen

dirme, vergilerinin ertelenmesi, çeşitli koşullar üzerin
de konuşuldu; fakat bir gerçeğe ben de değinmek is
tiyorum. 

Türkiye'de çiftçinin ismi var cismi yoktur arkadaş
larım. 53 yılına basan Cumhuriyet hükümetlerinde 
bugüne kadar çiftçi eğitilmemiştir. Eğitimden yoksun 
bir çiftçi elbette ki sömürülecektir; ama kim sömür
müştür? Cumhuriyet hükümetleri kurulduğundan bu
güne kadarki bütün hükümetler tarafından sömürül-
müştür. Eğitimden yoksun bir cemiyetten çok şey bek
leyemezsiniz. Bugün Türkiye'de eğitim seferberliği 
vardır, ama tarım eğitimi yoktur. Her dağ başında 
bir ilkokul yapılmıştır vatandaş çocuklarının eğitilme
si için. Kanımca bu ilkokulların yanında birer loj
man yaptırılmak suretiyle, ilçe merkezlerinde adetle
ri pek çok olan ve meselâ Hizan gibi 30 bin nüfuslu 
fakir ilçemde 11 tane teknik ziraat öğretmeni vardır; 
ilçe merkezinde bunlar kaymakama uşaklık mı yapa
caktır? Bunlar milletine uşaklık edeceklerdir. İlkokul-
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lara giderek, öğretmeniyle beraber, muhtarıyle bera
ber çiftçiyi eğitmeye çalışsınlar^ Bu eğitim noksan
lığı nedeniyle, Türkiye'deki tarım istihsali yeteri de
recede sağlanamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, eğitimden yoksun bir ce
miyette besin yetersizliği de vardır. Şimdi arz edece
ğim istatistik! rakamları duyunca hayret edeceksiniz. 
Saptanmıştır ki, bir Fransız 1 senede 47 kilo ekmek 
yermiş; ama Türkiye'de bu rakam çok korkunçtur. 
Bir Türk 1 senede 365 kilo ekmek yiyor. 

İşte gerçek anlamda, Türk hükümetleri çiftçileri 
özel bir eğitime tabi tuttuğu takdirde, istihsal artacak, 
millî gelir artacak ve bazı arkadaşlarımın deyimle
riyle, sömürüden de otomatikman kurtulacaklardır. 

Bugün bir gerçektir ki, Türkiye'de tarım vergisi 
alınmıyor, isterseniz kendimden bir misal göstereyim. 
Ben de çiftçiyim. Gayrimenkul olarak bir binam var, 
müterakki vergi sistemine göre bunun gelirinin 
% 65'i vergiye gider. Çiftliğim var ki, yüzbinler ka
zanırım; maalesef devede kulak dahi vergi vermem. 
Bu sorunlara gerçekten eğil inmelidir. Hiç bir devlet 
vergisiz olmaz. Vatandaş verdiği alın teri vergisiyle, 
devletine hizmet ettiği inancı içinde olmalıdır arka
daşlarım. 

İstirhamım bundan ibarettir. Hepinize hürmetler 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Gaydalı. 
Görüşmekte bulunduğumuz teklifin tümü üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

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

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununu Değiştiren 202 
Sayılı Kanunun Değişik Geçici 4 neti Maddesinin 

Tadili Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 Sayılı Ka
nunun 642, 890, 1'132 ve 1631 Sayılı Kanunlarla ta
dil ©dilen geçici 4 noü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilımişitir. 

Geçidi madde 4. — Gelir Vergisi Kanununun 
53 ve 55 nci maddeleri »hükmüne göre gerçek usulde 
Gelir Vergisine tabi bulunan ve kazançlarım bilanço 
veya işletme hesabı esasına göre tespit etmek mecbu
riyetinde olan çiftçiler (1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977 ve 1978) yıllarına ait ziraî kazançları üze
rinden diledikleri .takdirde götürü gider usulüne göre 
vergifendiriMrler, 

Mükellefler bu hususu Vergi Dairelerine vere
cekleri yıllık beyannamelerinde açık bir şekilde be
lirtmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen ar
kadaşımız var mı efendim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN. (İstanbul) — Grup adına 

Sayın Başkan* 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ölçen. 

C. H. P. GRUBU ADINA ALÎ NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Aslında son derece önemli bir yasa teklifini görü
şüyoruz. Ben burada, Partimizin bir sözcüsü ola
rak, bu yasanın nasıl bir sistemi devam ettirdiğini 
veya ne ölçüde değiştirebileceğini açıklamak ihtiyacı
nı hissediyorum. 

Önce, Türk köylüsü sömürü düzeni içerisinde mi
dir? Bunu açık ve seçik ortaya koymak lâzım. As
lında kim ne derse desin, bir zümre şu dört imkân
dan yoksun olur ise, kesinkes sömürü düzeni içeri
sinde demektir. Şimdi bu dört noktayı birlikte göz
den geçirelim: 

Örneğin, Türk köylüsü için düşünelim; Türk 
köylüsü eğer aracıya muhtaç ise, yani kendi ürünle
rini pazarlama olanaklarına doğrudan doğruya sahip 
değil ise, kooperatifleşme imkânları mahdut, imkân
sız ve sön derece güç koşullar altında olup gerçekle-
şemiyor ise, sendikal özgürlüğe sahip değil ise. ve 
nihayet kamunun, ya da sermaye sahiplerinin fiyat 
denetimi altında bulunuyor ise, o üreticiler grupu 
sömürü düzeni içerisinde hayatiyetlerini devam etti
riyorlar demektir. Şu halde sömürü düzeninin dört 
anaunsuru üzerinde burada hep (birlikte düşünmemiz 
gerekir. Şimdi, Türk köylüsüne uygulayahm bu dört 
noktayı; bakınız nasıl bir manzara ile karşı karşıya 
geleceğiz. Evvelâ, Türk köylüsü aracıya muhtaçtır; 
özellikle son yıllarda daha muhtaç hale getirilmiştir. 
Bir örnek sunmak isterim size: Cumhuriyet Halk 
Partisinin koalisyonu döneminde, Türk köylüsüne 
ucuz traktör sağlamak üzere, Tarım Kredi Koope
ratifleri, Şeker Koperatifleri ve Ziraî Donatım Ku
rumu belli bir yöntem ile, bu imkânı sağlamak göre
vi ile baş başa kaldılar; ama bunu izleyen dönemde 
iktidar değişikliğinde bu sistem tamamıyle ortadan 
kaldırıldı. Bugün her firma traktör itlıal ettiği tak
dirde veya ürettiği takdirde, Türk köylüsünün çok 
pahalı, üstesinden gelemeyeceği fiyat düzeyinde trak-
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tör saünataıasMia, traktör ediııilmesine sebep olu
nacaktır., Örneğin,, üretici firmalar yüzbin Türk 
Lirası, doksan 'bin Türk Lirası peşin almak suretiy
le binlerce Türk köylüsünden bu fiyatı peşin almak; 
fakat onları sıraya koymak suretiyle, Türk köylü
sünün sermayesi ile üretimi gerçekleştirmekte ve 'bir 
yıl sonra kendisine sıra geldiği zaman, Türk köylüsü 
traktörünü alabilmektedir. Eğer Tarım Kredi Koo
peratif ileri, Şeker Kooperatifleri, Ziraî Donatım 
Kurumu Türk köylüsüne ucuz kredi sağlama imkânı 
üzerinde faaliyetini devam ettirmiş olabilseydi, bu
gün Türk köylüsü maliyeti yetmişbin lira olan trak
törü yüzbin liraya, yüzelli bin liraya, neni de bede
lini peşin ödemek ve bir yıl ve daha fazla süre bek
lemek suretiyle temin etmek zoranluluğunda kalma
yacaktı. işte sömürünün kendisi. 

Bir başka noktayı daha hatırlatmak isterim eğer 
izin verirseniz. O da, fiyat denetimi konusu Türk 
köylüsü, son zamana kadar 70 kuruş 80 kuruş olan 
buğday fiyatının yıllarca sabit tutulması dolayısiyle 
fiyat demetimi altında bırakılmıştır ve 15 dönüm ve 
20 dönüm araziye sahip olan köylünün eline geçen 
yıllık gelir, onun şehirlere göç edip işçi olarak ça
lışması dolayısiyle eline geçen gelirden çok daha 
düşük olacağı için, ister istemez arkasından itilerek 
şehirlere gönderilmiş, gecekondularda hayatlarını 
devam ettirme imkânlarını güçlükle temin etmiş ve 
iböylece kırsal alanlar bir yandan boşalmış, öte 
yandan sağlıksız yerleşme merkezleri doğmuştur, îş-
te köylünün kendi tarlasından uzaklaştırılması, fi
yat denetimi ile sömüriilmesinin bir başka örneği de 
'budur. 

Sendikal özgürlüğe de sahip değildir. Hattâ sen
dikalar yolu ile kendi fiyatlarını veya kendi ürünleri
nin girdilerini etkileme imkânına da sahip değildir. 
Şu halde, Türk köylüsü sömürü içindedir. 

Bütün bunları ortadan kaldırmadıkça, hangi si
yasal iktidar, «Türk köylüsü sömürüye uğramamak
tadır» der ise yanılmış olur. 

Şimdi, bu koşullar altında biz Türk köylüsüne bu 
yasa ile kaynak transfer etmiş oluyoruz. Yani, sö
mürü devam etsin; fakat kendisine belli ölçüde ver
gi bağışıklığı tanıyalım veya vergi açısından kaynak 
transferi ile kendisini destekleyelim... Nereye gide
cektir Türk köylüsüne aktarılan bu kaynak? Elbet-
teki, pahalıya satınaldığı traktörün karşılığında ya 
ithalâtçıya, ya üreticiye gidecektir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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İ T halde, burada üzerinde düşündüğümüz ve 
üzerinde konuştuğumuz yasa, aslında Türk köylüsü
ne yardım etmek adı altında, Türk köylüsüne paha
lı girdi satan üreticiye ve ithalâtçıya yardımdır. Çün
kü, Türk köylüsünün sermayesini artıran bir olanak 
getirmemektedir bu yasa. Eğer böyle olsa idi; o tak
dirde, tarımda sermaye birikimi vukubulur ve ta
rımda sermâye birikimi, tarımın modernleşmesine, 
tarımın sanayileşmesine olanak sağlamış olur idi. 
Oysa ki, bugün üzerinde tadilini görüşmüş •oldu
ğumuz 193 sayılı Yasanın, gerçekte Türk köylüsüne 
getirdiği çok az, Türk köylüsünden götürdüğü çok 
fazla olacak ve Türk köylüsüne yapıldığı zannedilen 
kaynak transferi, açık anlamıyla ya " üreticiye, ya 
tüketiciye, kaynak transferi olarak ortaya çıkmış ola
caktır. ~ 

Ben size 'birkaç örnek sunmak isterim: 

15 . 11 . 1975 tarihli Ticaret Bakanlığı tebliği, 
aslında ithal edilen traktörlerin % 40'ının koopera
tifler, % 60'ının ithalâtçı firmalar tarafından yapıl
masını öngörmüştür. % 60'ı ithalâtçı firmalar tara
fından yapılan traktörün, aslında maliyetinin ne ol
duğu ve Türk köylüsüne kaç bin liradan satıldığı 
ortada... Şu halde, 40 bin, 50 bin veya 70 bin lira 
civarında olan, takatına veya buhar beygiri gücüne 
göre değişen bu fiyatların karşısında Türk köylüsü 
100 bin, 150 bin veya 250 bin Türk Lirası ödemek
tedir. O halde Türk köylüsü sömürülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, 2 dakikanız var, ha
tırlatıyorum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

1970 yılında yine Azot Sânayiinden tonu 500 -
550 liraya satrnalınan gübre, köylüye aracılar va-
sıtasiyle o tarihte 1 800 - 2 000 liraya intikal ediyor 
idi. Oysa ki, Türk köylüsü kooperatifler halinde, 
Köy - Koop'lar halinde organize'olabilse ve aracıya 
verilen gübre doğrudan doğruya bu kooperatiflere 
tevdi edilse ye buradan Türk köylüsü daha ucuz, 
hiç olmazsa maliyeti ile satış fiyatı arasında büyük 
fark olmamak üzere elde edebilse, o zaman Türk 
köylüsü bir parça, hiç olmazsa gübre açısından sö
mürüden kurtulmuş olur; ama özel sektörcü kapita
list düzen devam ettiği sürece, bu iktidar kimin 
elinde olursa olsun, Türk köylüsünün sömürülmek
ten kurtarılması mümkün değildir. Burada sömürü
nün aslında edebiyatını değil, sömürünün içeriğini, 
sömürünün felsefesini, sömürünün nereden ileri gel
diğini açık ve seçik ortaya koymak lâzım. 
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Bendeniz, burada Adalet Partili arkadaşlarımın 
konuştuğu gibi; «Azık gitti, kazık geldi» gibi, yaihut 
miting meydanlarında bu kürsünün kullanıldığı gibi 
ifadeli meram etmek istemiyorum. 

Burada, önce ve her şeyden önce sömürünün 
kaynağının nerede olduğunu ve Türk köylüsünün 
ıbu sömürü kaynağında neleri verdiğini; ama ne ka
dar azını alabildiğini ve hâlâ Ortaçağ tarım metotla
rıyla topraktan buğday üretmeye çalışan topraksız, 
aç topraklı köylü yurttaşlarımızın kaç bin kişi, kaç 
yüz bin kişi, kaç milyon kişi olduğunu düşünmemiz 

lâzım. O zaman çağın içinde düşünmüş oluruz; o 
zaman çağa karşı, köylüye karşı görevimizi yapmış 
oluruz. 

Beni dinlemiş olduğunuz için hepinize saygıları
mı sunarım, teşekkür ederim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Grupunı adına 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Söz istiyorum 

Saym Başkan. 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve üç arkadaşının «193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ııcü Maddesinin 
1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» j 
nin açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: > 

Oy sayısı : 230 i 
Kabul 215 İ 

Ret : 9 
Çekinser 
Geçersiz 

1 

Kanun teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını 
temenni ederim. 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncil maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmekte olduğumuz teklifin 
1 nci maddesi üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Ertem, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer 
Sayın Ölçen, bu madde hakkında söz alıp ve kanun
la ilgili olmayan beyanlarda bulunmasaydı, ben de 
yüksek huzurunuzu işgal etmeyecektim. 

Evvelâ ,Sayın Ölçen'in ileri sürdüğü görüş, yani 
bu kanun hakkında ifade ettiği hususlar, kanunun ge
rekçesine ve kanunun maddelerine tamamen aykırı
dır. 

Bu kanun, bir yerden bir yere kaynak transferi 
için çıkarılmamaktadır değerli arkadaşlarım. Bu ka
nun, çiftçilerin defter tutmakta ve belge elde etmek
teki güçlükleri karşısında, Türkiye'nin şartlarına 
göre üç yıl daha belge elde edebilmenin, Türk çift
çisinin defter tutabilme imkânlarının Türkiye ortamı 
için daha olurlu hale gelmesini sağlamak maksa-

dıyle, bilanço ve defter tutma hususuna ve şartları
na dahil olan çiftçilerin, istedikleri takdirde üç yıl 
daha götürü vergi verebilmelerini sağlayan bir ka
nundur. 

Binaenaleyh, gerekçe okunduğu zaman da, kanun 
maddesi okunduğu zaman da gayet açık ve net ola
rak anlaşılacağı üzere, bu kanun bir kaynak trans
ferini değil, doğrudan doğruya çiftçinin belge ver
mek hususunda dilediği takdirde götürü vergiye dön
mek suretiyle bir kolaylık sağlamasını gerçekleştire
cek olan bir kanundur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ölçen'in sömürü
den bahsetmesi ve sömürü için ileri sürdüğü kıstas
ların burada yeri yoktur; ama bunları ileri sürerek 
«Türk çiftçisi sömürülüyor» demesi gayet yanlıştır, 
realitelere aykırıdır. Belki kendi partilerinin felsefesi
ne uyar; ama gerçeklere uymaz. 

Kendilerinin dediği üzere, aynı kendilerinin kıs-
tasiarıyle yürüyerek söyleyeceğim: «Türk çiftçisi, 
malını değerlendirmek için aracıya muhtaç ise» bu
yurdular; Türk çiftçisini, malını değerlendirmede ara
cıya muhtaç etmekten kurtarmanın tatbikatını başarı 
ile uygulamış olan parti, Adalet Partisidir ve bugün
kü Hükümettir. Çünkü, taban fiyatı uygulayan; ta-
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ban fiyatını ananevi b i r - iki ürün, fındık gibi, incir 
gibi bazan uygulanan ürünler dışında hemen hemen 
bütün tarım ürünlerine uygulayan, devlet aiımlarıyle, 
kooperatif aiımlarıyle ve devlet kuruluşları aiımlarıy
le bunu gerçekleştiren parti Adalet Partisi iktidarıdır 
ve bugünkü iktidardır. 

Kooperatiflere milyarlar transfer etmek ve devlet 
kuruluşlarına; Toprak Mahsulleri Ofisi gibi, Fisko-
birlik gibi, ANT Birlik gibi, TARİŞ gibi kooperatif
lere milyarlık krediler ve imkânlar sağlamak suretiy
le; bir yandan taban fiyat politikasını koymuş, öbür 
yandan da taban fiyatın, yani çiftçinin malının aracı
nın tazyiki altında kalmaması, aracının keyfine göre 
değerinden düşmemesi için, gerekli uygulmayı bu 
alımlar suretiyle, bugünkü iktidar en iyi şekilde ger
çekleştirmiş durumdadır. 

Binaenaleyh, «Türk köylüsü aracıya muhtaç edile
rek sömürülmektedir» sözünün aksine, kooperatif
ler yoluyle, devlet alımları yoluyle, taban fiyat poli
tikası yoluyle Türk çiftçisinin alnının terinin ve bile
ğinin hakkının gereği verilmeye en iyi tarzda çalışıl
mıştır. Bu sene Toprak Mahsulleri Ofisinin almış 
olduğu, milyonları aşan mubayaa bunun en güzel 
örneğidir. Binaenaleyh, «Aracıya muhtaç etmek su
retiyle Türk çiftçisi sömürülüyor» sözü gerçeğin ta
mamen dışıdır. Ancak, belki bir ideolojik görüş ola
bilir. 

İkinci konu : 
Türkiye'de kooperatif kurma konusunda bütün 

partiler ve bugünkü Hükümet de\ kooperatifler yoluy
le; ama demokratik kooperatifler yoluyle köylünün 
hem malını değerlendirmesinde, hem mal tedarik 
etmesinde Türkiye'de bugünkü iktidar her çeşit de
mokratik kooperatiflerin kurulmasının yanındadır, 
teşvikçisidir. Binaenaleyh, Türkiye'de kooperatif ku
rulmasını güçleştirme gibi veya kooperatiflerin ku
rulmasını önleme gibi bir tek misal, bir tek vaka söy
lemek mümkün değildir. Burada da sömürüye sebep 
gösterilen şey, ancak bir varsayım olabilir. 

Üçüncü konu : 
Sendikal özgürlükten bahsediliyor. Çiftçilerin 

sendikası olmak yerine, çiftçilerin tabiî ki bir baskı 
unsuru olabilecek kuruluşu vardır. O kuruluş da 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğidir. Ziraat 
Odaları, Türkiye'deki bütün çiftçileri bünyesinde top
layan Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından biridir. 
Ziraat Odaları Türk Çiftçisinin sesidir, Ziraat Oda 
lan Türk çiftçisinin, tıpkı işçi gibi, işçinin sendikası 
gibi, bir baskı unsurunu sağlayan bir kuruluştur. 

5 . 2 . 1976 O : 1 

I Dördüncü konu .. 
I Sermaye sahiplerinin fiyat etkisi konusudur. 
I Biraz evvel arz ettim ki, sermaye sahiplerinin fiyat 
I etkisi; taban fiyat, devlet alımları ve kooperatif alım-
I larıyîe hemen hemen Türkiye sathında kaldırılmaya 
I çalışılmıştır. Kaldı ki, yanlış bir politikaya giderse, 
I ki Ecevit Hükümeti bu yanlış politikayı pamukta uy-
I gulamıştır; pamuk çiftçisinin ne hale geldiği, nasıl 
I kooperatiflerin alım yapamadığı, taban fiyatının na-
I sil uygulanmadığı ve pamuk çiftçisinin pamuklarını 
I taban fiyatının çok altında nasıl satmaya mecbur kal-
I dığı uygulaması meydandadır. 

I işte bugünkü iktidarda ve bugünkü iktidarın uy-
I gulamasında, fiyat uygulaması suretiyle bir sömürü 
I bahis konusu değildir ama, Cumhuriyet Halk Par-
I tisinin Hükümet olduğu devirde, yanlış alınan karar-
I la pamuk faciası bütün çiftçilerin, bütün pamukçu-
I ların bildiği bir husustur. 

I Değerli arkadaşlarım, traktör temini ,gübre temi-
I ni hususunda söyledikleri de gerçek dışıdır. Bugün 
I gübreyi özel sektör getirmemektedir. Gübre ithali, 
I ancak kooperatiflere ve Ziraî Donatım Kurumuna 
I tanınmış bir haktır. O halde özel şahısların gübre te-
I dariki ve gübre dağıtması baliis konusu değildir. 

I Traktöre gelince : Bu konuda da söylediklerinin 
I hakikati aşan kısımları vardır. Ziraî Donatım Kuru-
I mu, pancar şirketleri, köy kooperatifleri traktör ge-
j tirmekte ve traktörleri Türk çitçisinin hizmetine sun-
I maktadır. Ama yanlış bir politika takip edip de birta-
I kim yanlış görüşlerden hareket ederek, gerçeği bil-
j meksizin :«belge» gibi bir usul ihdas ederseniz, işte 
I yine Sayın Ecevit Hükümeti zamanında, bir belge 
I suiistimali başlar, bir belge karaborsası başlar. Eğer 
I bugün karaborsa olmuşsa ,bu karaborsayı doğuran 
I sebeplerin başında, belge usulünün gelişi vardır. 
I Sevgili arkadaşlarım, meseleleri ve kanunları, ge-
I rekçelerine uygun şartları içerisinde konuşalım ama 
I onun hakkında birtakım görüşlerimiz varsa onları 
I da yerinde münakaşa edebiliriz. Bugün Türkiye'de 
I Türk çiftçisi sömürülmemektedir. Türk çiftçisinin 
I sömürülmemesi için kredi ile desteklenmekte, koope-
| ratiflerle desteklenmekte, fiyat mekanizmasının ve fi-
I yatların taban fiyat ve kooperatif ve devlet alımları 
I suretiyle çiftçinin - lehine teşekkül etmesinde, Türki-
I ye'nin şartlan ve imkânları ölçüsünde bugünkü ikti-, 
I iarm her şeyi yapmakta olduğunu, Türk çiftçisini, 
I ;,artları içerisinde en iyi yere götürmenin hamleleri 
I çerisinde bulunduğunu arz eder, hepinize saygılarımı 
| sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Millî Selâmet Partisi Meclis Grupu adına Sayın 

Kazan, buyurun. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 

(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 
sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü. maddesinin tadili 
hakkındaki Kanun tekliflinin 1 nci maddesini müza
kere ediyoruz. ' 

1 nci maddenin getirdiği muhteva üzerinde kısaca 
göz gezdirmeden evvel söylemek isterim ki, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ölçen söz al
mamış olsalardı, zamanın nezaketini nazarı dikkate 
alarak, biz de söz almayacaktık. 

Sayın Ölçen, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
madde üzerindeki görüşlerini ifade ederken, bilhassa 
Türk köylüsünün sömürülmekte olduğundan bahsetti
ler ve Türk köylüsünün sömürülmekte olduğunu de
mlendirirken de dört hususa temas ettiler. Temas et
tikleri bu dört husus karşısında, Adalet Partisinin 
Sayın Grup Başkanvekili îlhami Ertem bey, kendi 
parti görüşleri açısından bunu cevaplandırdılar. Ce
vaplandırdıktan sonra da Türk köylüsünün sömürül-
mediğinden, sömürülme iddiasının asla varit olmadı
ğından bahsettiler. Talbiî her iki partinin meselelere 
bakış açısı, zihniyet açısı farklıdır, Millî Selâmet Par
tisinin de meselelere bakış açısı farklıdır; çünkü zih
niyeti farklıdır. Farklı olduğu için, Türk köylüsünün 
sömürülmediği iddiasına Millî Selâmet Partisi katı
lamaz. Bu memlekette faiz sistemi ve kredi tevziatm-
daki başıboşluk devam ettiği sürece, Türk köylüsünün 
sömürüldüğü vakıası vardır. Onun için, biz sömürül-
mediği iddiasına katılmıyoruz, ama Türk köylüsünün, 
Sayın Ölçenlin temas ettiği noktalardan sömürüldü
ğü iddiasını da pek o kadar kuvvetli bulmuyoruz. 

Aslında, benim temas etmek istediğim nokta baş
kadır. Saym Ölçen, konuşması sırasında; acaba mad
de ile irtibatı nasıl temin edecekler diye beklerlerken, 
nihayet bu maddenin Türk köylüsüne yeni bir kay
nak transferli temin ettiği noktasında bir sömürme ve
ya sömürülme imkânı getirdiğinden bahsettiler. Hal
buki, kanun teklifini iyi incelediğimiz zaman, bu ka
nun. maddesi bir kaynak transferi ile alâkalı değil, bu 
tamamen vergi sistemimizde, bilânçolu ve işletme di
ye ikiye ayrılan gerçek usulle, götürü usu), arasında 
bir mekanizmayı köylü lehine, götürü usule bağlamak 
suretiyle kolaylaştırmaktadır ve şuna inanıyoruz ki, 
köylümüz, şu kanun teklifi kaibul edildiği takdirde, 
bu defter tutma zahmetinden kurtulacak, ama def

ter tutma zahmetinden kurtulurken, gelirini götürü 
usulle de olsa mu'tla'ka gerçeğe yakın bir şekilde ver
gilendirmesine yardımcı olacaktır. Aslında bu mad
de, köylüye kaynak transferi temin edici bir madde 
değil, ke'ıîmenin tam manasıyle Türk köylüsüne ka
zançlarını değerlendirmede ve vergilendirmede birta
kım formalite zahmetlerinden kendisini kurtaran ve 
onun çalışma şartlarına uygun bir vergilendirme siste
mi imkânına sahip kılan bir hükümdür, bir formalite 
hükmüdür. Onun için Sayın Ölçen'in iddiasını biz bu 
madde çerçevesinde gerçeklere uygun göremedik. 
Onun için hem bu maddenin muhtevası hakkında par
timizin görüşüne açıklık vermek ve hem de Türk 
köylüsünün sömürülüp, sömürülmediği; sömürülüyor-
sa, hangi noktalardan bilhassa sömürüldüğü hususu
na, Millî Selâmet Partisi açısından açıklık vermek 
üzere söz aldım, bu imkânı bahşettiğinden dolayı Sa
yın Başkana teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz, bu kaynak aktarılma konıısuyle ilgili 
olmak üzere benim ifadem bana izafetin yanlış yo
rumlanmıştır, bunu açıklamam için bana 5 dakikalık 
bir zaman vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, talebinizi yerinde bu
luyorum. Müsaade buyurulursa grup adına bir arka
daşıma daha söz vereyim, ondan sonra bu yanlış an
layışı tashih imkânını sağlarım. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Meclis Grupu adına 
Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Türk milleti, köylü, sömürü deyince çok dikkatli 
konuşmamız lâzım. Evet, Türk köylüsü ve çiftçisi bu 
milletin % 70'ini teşkil etmektedir; Türk vatanının 
% 70'ini teşkil etmektedir. Bugünkü Milliyetçi Hü
kümetin gayesi ve tek gayesi, birinci gayesi milletin 
özünü, vatanın en büyük samında yaşayan Türk; 
köylüsünü ve çiftçisini refaha ve saadete kavuştur
maktır. Bu maksat; köylüyü istismar yerine, köylüye 
hazmet götürmeyi aslî vazife saymıştır. Bu cümleden 
olarak Milliyetçi Partiler Topluluğu Hükümeti, köy
lünün refah ve saadetti için eVleviyetle köylünün üret
tiği mahsulü artırmaya gayret etmektedir. Bu mak
satla, mahsulün artması için, lüzumlu olan baş unsur 
gübre fiyatını Cumhuriyet Halk Partisi zamanmdaki-
ne bakarak yarı yarıya indirmiş, köylüye daha bol 
gübre ekme, daha ucuz gübre ekme imkânını vermiş-
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tır. Milliyetçi Partiler Hükümeti, köylünün ekimde, 
sürmede, harmanlamada, balık tutmada ve mahsulü
nü değerlendirmede kullandığı her nevi alet ve maki
ne ve vasıtaları daha ucuz ve daha bol temin için, her 
türlü girişime girişmiş ve kısa zamanda bunun mey
velerini köylümüze tattırrmştır. Önümüzdeki bütçede 
de 'bu maksatla bütçeye çok fazla para koymak sure
tiyle, köylünün muhtaç olduğu makine ve vasıtayı 
- traktör dahil - bol olarak, ucuz olara'k yerinde ve 
zamanında temin etmeye gayret etmiştir. Aynı za
manda Milliyetçi Hükümet köylüyü sömürme yerine, 
köylüye hizmet babında ziraî mücadele ilâçlarını ucuz
latma yoluna gitmektedir. Milliyetçi Hükümet, «köy
lüyü sömürme» lâfı yerine, köylüye hizmeti tercih et
tiği için, köylünün ürettiği her nevi mahsulün taban 
fiyatını daha yüksek tutmak suretiyle, köylüye hiz
met yolunu seçmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Milliyetçi Partiler Hü
kümeti, köylünün vergi ödeme yükünü hafifletmek 
için, daha bu hafta içerisinde köylünün ve ziraî mab-
sullerdeki hâsılatının vergi muafiyeüini yükseltmiş, 
bugün de bunu 500 bin liraya kaidar ve daha ilerisine 
kadar götürmek suretiyle, köylünün refah ve saade
tine az da olsa bir hizmete girişmiştir. Bu mudur 
sömürü? Size soruyorum, 1974 yılında iktidardaydı
nız, sizin zamanınızda niye yapmadınız? Bu saydı
ğım şeylerin hiçbirini yapmayıp, bugün «köylüyü sö-
mürüyorsıınuz» diye, lâfını etmek doğru mudur? Si
zin iktidarınız zamanında köylü 30 ramazan gününde 
bir kaşık yağ buldu muydu, size soruyorum? Bu, 
sömürü değil m'iydi sizin tarafınızdan? (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — îşte sen şim
di dini sömürüyorsun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sizin zamanı
nızda traktör bulunamaz, alınamazdı; bu, sömürü 
değil miydi? 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Zamanınızda 
kaça alıyorlar, kaça? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ama şimdi yağ 
da var, un da var, şeker de var; kuyruk yok, her şey 
var. Binaenaleyh, «sömürü» derken, «lâf» sömürüsü 
değil, bundan vazgeçin. Hükümetin ayaklarına çomak 
sokmayın, köylüye hizmet eden Hükümete yardımcı 
olun. 

NURETTÎN KARSU (Erzincan) — Divan üye-
sisin. Divan üyesi. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, cevabı teşvik edici 
bir üsluba girmeyin efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — O vazifem 
başka, bu vazifem başka. Ben, ne zaman nasıl ko
nuşacağımı. bilirine 

BAŞKAN — Rica ederim, birbirinize cevap ver
meyin efendim, çok tfica .ederim. Sayın Tosyalı, de
vanı buyurun efendim, devam buyurun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne efen
dim, başüstüne Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Vakti de nazarı itibare alarak de
vam buyurun ve bu işi tamamlarsak çok daha iyi ola
cak galiba. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, Milliyetçi Hükümet; köylümüzün refah ve 
saadeti için, ihtiyacı olan krediyi de Cumhuriyet Halk 
Partisi zamanında'kinden çok daha fazla olarak tah
sis edebilmek içtin, Ziraat Bankasının kayıtlarına bak
tığımızda iki misline yakın köylüye kredi temin etme
ye çalıştığını görürüz. Bu mudur köylüyü sömürmek? 
Binaenaleyh, bu lâflardan vazgeçelim arkadaşlar. Bu 
lâflardan vazgeçelim; milletimizin aslî unsuru olan 
köylümüze, vatanımızın büyük sathına iktidardaki, 
muhalefetteki her parti, her milletvekili birbirimizi it
ham etmeden birlik, beraberlik içinde hizmete yöne
ldim. 

Hepimizin gayesinin de bir olduğu inancındayım. 
Yalnız bu gayeye doğru giderken birbirimizi kıra
cak, itham edecek .söz söylemeyelim, söylenirse çok 
misli ile cevap verilebilir, o da birbirimizi kırıcı ola
bilir. 

Şurada köylümüze az da olsa vergi yükünü ha
fifletici bir kanun yapıyoruz. 

TEKİN ÎLERÎ DİKMEN (Muş) — Sayın Baş
kan, itham ediyor, tehdit ediyor. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Bu üslup me
selesidir. Bu bir tehdit değil, ifade tarzıdır. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Burada «sömü
rü» ile itham etmek yolunu neden seçiyorsunuz? Bu 
kanun güzeldir arkadaşlar. Köylünün vergi yükünü 
hafifletecektir, işini kolaylaştıracaktır. O halde hepi
miz birleşelim. O halde niye birbirimizi itham ediyo
ruz bu kadar basit bir şeyde? Binaenaleyh, temen
nim, hepimiz... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı tekmilleyin efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyor efen

din^ 
tyi niyetler-içerisinde köylümüze hizmet için ka

nun teklifi ve tasarılarını birlik, beraberlik içe-
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risinde güler yüzle birbirimizi severek, sayarak, mü
zakere edelim. Bunların müzakeresinde olsun birbiri
mizi itham etmeyelim, her partiyi Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grupu adına muhabbetle selâmlarım, ar
kadaşlarıma saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Kazan bir şey mi dediniz?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

Sayın Ölçen'e söz verme durumu ile alâkalı olarak... 
Demıin kaynak transferi konusunda benim ifade et
tiğim bir hususu yanlış anladığımı ve tavzih edecek
lerini ifade buyurarak söz istediler... 

BAŞKAN — Hayır, sadece zatı âlinizin değil, Sa
yın Ertem'in sözünü de kapsayan bir müracaatı oldu. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bendemiz yanlış 
anlamadım; zabıtlar tetkik edildiği zaman, kaynak 
transferinden kastettiklerinin vergi bağışıklığı oldu
ğu zabıtlarda bulunmaktadır. Dolayısıyle vergi bağı
şıklığı şeklinde. anlatmış olması, kaynak transferin
den bizim anladığımız manayı anlamış olmasını teyit 
eder ki, bunu bilhassa belirtmekte fayda umarım. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, zabıtları şu anda tet
kik etme imkânından mahrumum. Yalnız Sayın Öl-
çen'in notunda da olacak, bendeniz de dikkatle ta
kip ettim, «kaynak transferinin köylünün lehine de
ğil, başka kuruluşların lehine olduğunu» ifade etti, 
kendi görüşünü savundu. 

Benim söz verişimin arasına sizin girmiş olmanızı 
yerinde buldum. 

Sayın Ölçen'e sadece bu kaynak transferi konu
sunda söz veriyorum. Onun açıklığa kavuşması bakı
mından-

Buyurun Sayın Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; Sayın Başkanın bana söz vermesi
ne teşekkür ederken, tekrar huzurunuza çıktığım için 
sizden de özür dilerim. 

Aslında kaynak transferi ile ilgili deyimim bura
da benim anlamadığım bir biçimde yorumlandı. Bu 
noktayı özellikle açığa kavuşturmak isterim. Bir ör
nek vererek açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Bir köylü 500 bin Türk lirası kazanmış olsun ken
di üretiminden gayrisafi hâsıla olarak. Bu yasa gere
ğince, 1978 yılına kadar uzatılmamış olsa idi, 500 bin 
liralık brüt hâsıladan muhtemelen, % 50 girdileri mas
raf olarak çıkmış bulunsa idi, 250 bin Türk liralık bir 
matrah söz konusu olacak ve bunun karşılığında tah
minen 50 bin Türk lirası vergi ödeyecek idi. Şimdi 
götürü gidere tabi olduğu için 193 sayılı Yasa gere

ğince % 75'i masraf kabul edileceği için 150 bin 
Türk: lirası bir matrah söz konusu olacak, 150 bin lira
nın karşılığında 38 bin TL. vergi ödeyecektir. 

Şu halde bu yasa, 193 sayılı Yasanın vermiş ol
duğu 12 bin TL. civarındaki bir kaynağın, yani 12 
bin lira civarında vergiden bağışıklığın 1978 yılına 
kadar devam etmesinden başka bir anlama gelmez. 

Şu halde 12 bin TL.'lık bir vergi bağışıklığı, 500 
bin liralık gayrisafi iradın veya satış hâsılasının, götü
rü gidere taibi olması nedeniyle köylüye verilmekte gö
rünmektedir; ama bu aslında köylüye verilmekte de
ğildir. Eğer traktörünü 120 bin liraya alıyor ise, 10 
yıl süre ile bu para kendi cebine girmeyip traktörü o 
köylüye satan üreticinin ya da ithalâtçının cebine gi
recek demektir. Ben bunu kastöttim ve bunu kaste
derken sömürüye bir örnek olmak üzere, bu kaynak 
transferinin ~ bu yasada 1978 yılına kadar uzatılması 
demek, aslında köylüye traktörü, gübreyi veya diğer 
girdileri maliyetinin çok üstünde satan spekülâsyona 
dayalı özel girişimcilerin bir kesimine köylü sırtın
dan kaynak transfer etmek demektir. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bu izahatınızı kâfi te
lâkki ediyorum. Aslında yerinizden de bunu ifade 
etme olanağı var idi. Bu tartışmayı burada kesersek 
daha iyi olur. Saat de 19.00'a geldi, bir kararınızı da 
alma durumunda olacağım. Bir cümleyle sözünüzü 
bağlayın. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kanın müsamahasına sığınarak sizlere saygılarımı 
sunmadan önce, ben girdilerin spekülâsyonundan bah
settim, faizin de ona dahil olduğunu ve böylece Millî 
Selâmet Partisi sözcüsü arkadaşımla tam manasıyle 
aynı düşüncede bulunduğumu arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Sayın Ertem, yerinizden ifade buyurun. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa

yın Ölçen 'kaynak transferi... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, sü

reyi uzatın. 
BAŞKAN — Sayın Ertem bir dakikanızı alayım. 
Muhterem arkadaşlarım, alınmış bulunan karara 

göre 19.00'da çalışma saatimiz sona eriyor. Yalnız bir 
yürüdük maddesi, bir de hangi Bakanlığın yürüte
ceğine dâir madde var; bir arkadaşımız da söz iste
miş. Tahmin ederim ki 10 - 15 dakika daha bir çalış
ma yaparsak, açık oylamasını önümüzdeki birleşimde 
yapmak suretiyle bu teklifin de kanunlaşmasına bu
günkü çalışmalarımız imkân vermiş olacak. 
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Teklifin görüşülmesinin bitimine kadar çalışma sa
atimizin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa

yın Ölçen'e kaynak transferi hakkındaki görüşünü 
açıklamak için söz verdiniz; fakat burada yine yanlış 
anlaşılmadığını 'kendileri teyit ettiler. Çünkü misal 
verirken dediler ki : Götürü olursa % 75, deftere ta-
fbi olursa % 50. % 50 olduğunu nereden biliyorlar? 
Bu ibir. 

Teferruata girmiyorum; belki masraf % 90 ola
caktır, belki hiç vergi vermeyecektir^ Çünkü gerçek 
bir verg'idir bu, masrafla gelirin karşılaşmasıdır; ama 
burada gere'k kanun maddesinde, gerek gerekçelerde 
gayet sarih olarak ifade edilen şey, çiftçi lehine bir 
vergi azaltılması maksadıyle kanun çıkarılmıyor, ken
dilerinin söyledikleri gibi bir transfer sağlamak şeklin
de de değil. 

BAŞKAN — Sayın Ertem... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bir 
cümleyle ifade edeyim, çok mühimdir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim^ 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Çünkü Sayın Öl-

çen'in açıklaması üzerine müzakere kapanırsa, o za
man bu kanunun sevkedilmesindeki gayeye ve Komis
yon raporundaki gerekçelere aykırı bir nevi bağışıklık 
sağlamak için kabul edilmiş bir kanun olacaktır. Ha
yır efendim, bu maksatla değil; bu kanun çiftçiyi def
ter tutma güçlüğünden korumak için çıkarılan bir ka
nundur. Gerekçe budur. Yoksa bir vergi imtiyazı 
sağlamak değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertem; Sayın Kazan, Sayın 
Ölçen ve zatı âliniz, bu kaynak ve transfer konusun
daki görüşlerinizi ifade ettiniz. Şu anda Başkanınız 
olarak, kimin haklı olduğunu kararlaştıracak durum
da değilim. Her halde Türk köylüsü, en iyi şekilde 
(bunu değerlendirecek ve hükmü ona göre verecektir. 
Bu bakımdan ben müzakerelerin, bu tartışmanın uza
masını uygun bulmuyorum. 

Gruplar adına 1 nci maddenin müzakeresi üzerin
deki görüşmeler bitmiştir. 

Şalisi adına Sayın Köylüoğlu, buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Ben, bu kanun için söz almak niyetinde değildim ve 

aklımdan da geçmiyordu; fakalt Sayın Ölçen'in söz
leri benim ağırıma gitti, bana bir hayli dokundu. 

Şimdi köylü sömürülüyormuş. Biz de iktidar ola
rak, bu sömüren iktidarın mensubuyuz. Ben... 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — Gittiğinizde köy
lüye sorarsanız, mesele yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin ©fendim..... Müda
hale etmeyin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sorulacak tabiî... Sorulacak.. Sorulacak köylüye, soru
lacak. 

Ben de köyden çıkan bir kimse olarak, köyün ye
tiştirdiği bir kişi olarak... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Demirel de köy--
lüydü.. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Köyün yetiştirdiği bir kişi olarak köyü sömürenlerle 
'beraber olacağım. Bu en büyük iftiradır, bunu red
dediyorum; bu bir. 

Size şunu söylüyorum : 1950'den evvel bu memle
kette köylü var mıydı, köy var mıydı?.. (C. H. P. sı-
sıralarından «ne olmuştu» sesleri) Ve o zaman, sizin 
iketidarınız vardı, siz neredeydiniz?.. İşte biz... 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Senin babanın da 
iktidarıydı. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Babam hiç bir zaman Halk Partili olmamıştır ve ola
maz. 

BAŞKAN — Sayın Koç, müdahale etmeyin efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Seni okutu
yorduk adam olasın diye... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sizin Partiniz... 

îBAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, zatıâliniz de müda
haleyi icabettirecek şekilde konuşmayın, zaten köylü 
olma hevesi soyadınız olarak da almışsınız, bunu kim
se paylaşamıyor. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu münakaşayı ben açmadım, açanlara 
söyleyin onu siz. 

BAŞKAN — Hayır, zatıâlinizin hitabı Başkanlığa 
ve Heıheyati Umumi yeye olacak, bir tarafa Ihitabetme
yin efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, devam 
'buyurun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Mahkemeden 
geliyorsun. 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim,.. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ederim, müdahale 
ötmeyin efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
ıBana şunu söylediler. Ben, 1946'dan beri, yani - bu 
memlekette demokrasi çok eslkidir - bu memlekette 
demokrasi icat edileliden beri, demokrasiye canı gö
nülden inanan bir arkadaşınızım ve o günden bu gü
ne kadar yolumda da hiç bir değişiklik olmamıştır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizi tartışmı
yoruz ki, hep t>en ben diyorsun. 

'BAŞKAN — Çok rica ederim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Ama, bana dediler ki; «,hu kadar parti var, neden 
'bu Adalet Partisini 'tercih ettin» (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) onu söyleyeyim size. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bize gelecek
tin biz almadık. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendiler, dinleyin, dinleyin; biz sizi dinledik. Sayın 
Ölçen... 

BAŞKAN — Siz cevap alacak şekilde hitap et
meyin efendim, siz devam buyurun, devam buyurun 
efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
îşlerinıe gelmiyor tabiî... 

Ben, içimden gelen duygu ve hislere.. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özkök, rica ederim efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Sizin bu sömürü düzeninize köylü isyan ediyor. 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Sö

mürüye devam. 
BAŞKAN — Sayın Sungur rica ediyorum. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Ve siz iktidarken... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Aksini niye söy

lüyorsun.' 
'BAŞKAN — Sayın Türkcan, rica ederim efendim. 
Buyurun siz efendim, buyurun. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU- (Devamla) — 

Bir gün siz iktidarken, ben bu kürsüye çıktım, siz «sö
mürülen», «sömüren» «halkça düzen» diyorsunuz, 
artık iktidar oldunuz, iktidar demek kuvvet demektir, 
kudret demektir... 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Hikâye anlatıyor 
Sayın, Başkan. Bunları Süleyman beye anlatsın, bize 
anlatmasına gerek yoktur. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
1Q aylık da, 8 aylık da iktidarınız var, şu sömürü dü
zeni dediğiniz, aracı, aletler, kanunlar için zamana 
ihtiyaç yok. Biz sizden köprü istemiyoruz, ba
raj istemiyoruz, yol istemiyoruz, şimdi bunları 
yapacak kudret ve kuvvetiniz de yok; ama şu liki sa
tırlık kanunları çıkarıp, bu düzene son verebilirdi
niz. Neden yapmadınız? Ondan sonra muhalefette 
olduğunuz zaman da, düzenden, sömürüden bahse
diyorsunuz, buna kimse inanmaz... ( C H P . sıraların
dan görültüler) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Protokolde 
yoktu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Tosyah'yı da 
geçti. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ediyorum efen
dim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
1950'den beri köylü, fukara, işçi ve bütün bu kesim
ler lehine kanunlar çıkarıldı. Bunlar niçin çıkankh? 
tşi.j sizin dediğiniz sosyal adaleti sağlamak için çı
karıldı. Şimdiye kadar çıkan kanunlar bu kesimlerin 
aleyhine midir, lehine değil midir, biz bunları kal
dırmak istemiyor muyuz, hâlâ düzenden bahsetme
nin alemi var mı? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Var tabiî sa
yın Köylüoğlu. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, vaktiniz doldu. 
Lütfen... 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Doldu mu? 

BAŞKAN — Evet. 
i İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
î Bir şey söylemedim ki. 

BAŞKAN — Öyle ya efendim; siz bu heyecan 
içinde tabiî öyle zannediyorsunuz ama, vaktimiz 
doldu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sözümü topluyorum ve bitiriyorum. 

Her zaman, her yerde söylüyorum; siz bütün bu 
söylediklerinizin lafını yapıyorsunuz, biz icraatını 
yapıyoruz. Aramızdaki fark bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım.. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
CELÂL ÜNVER (Malatya) — Saym Başkan, 

lütfederseniz iki kelime söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CELÂL ÜNVER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın Köylüoğlu konuşmasını sürdürürken; «195G"den 
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evvel köylü mü vardı, köylü yoktu» dedi. Bu sözleri 
çok ciddî ve tehlikeli bir değerlendirme olarak gör
düm. O zaman Atatürk dönemi de vardı. Ne anlama 
geldiğini tavzfih. etsinler. 

BAŞKAN — Efendim.. (A.P. sıralarından gürül
tüler) 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — «Köylü yoktu» 
dediler. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
«Yok» dedi diye, var mıdır münakaşasını mı aça

cağız şimdi? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Beyefendi, izahımı yaptım ben, Köy ve köylü var
dı, ama ona bakan yoktu, arayan yoktu.. 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — «Köylü mu vardı, 
yoktu» dediler. 

BAŞKAN — Efendim, birbiririizi... 

ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, müsaade buyurun, 
biz vazifemizi yapalım, bitirelim. 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — Ne demek istedi
ğini anlayamadık, zabıtları tetkük edin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, içtüzüğü
müze göre, milletvekilinin millletvekilinden soru sor
ma hakkı yoktur. Soru sorma hakkı olmayan bir yer
de; «Sen bunu nasıl tefsir ediyorsun» diye bir iş
lem yaparsak bu işin içinden çıkamayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi burada.. 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — «Köylü yoktu» 
dedi. 

BAŞKAN — Efendim, Atatürk'ten evvel Türk 
köylüsü yok muydu? Atatürk'ten sonra da vardı, ol
maya da devam edecek. Çok rica ederim efendim, 
bu mevzuu akademik ve politik bir mecraya sokma
yalım. ifadeleriniz tespit edilmiş ve anlaşılmıştır. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Köylü vardır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şahsı adına. 
(C.H.P. ve A.P. sıralarından karşılıklı tartışmalar) 

Rica ederim efendim, bu »iş bitti. 
Muhterem arkadaşlarım, şahsı adına 1 nci madde 

üzerinde başka söz isteyen arkadaşımız da yoktur. 
1 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

YÜCEL DlRlK (izmir) — Sayın Başkan, söz 
İsteyen var. 

BAŞKAN — Efendim, bittiğini ifade ettim. 

PLAN KOMİSYON ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, üyeler Komis
yonun metni üzerinde çok değişik beyânlarda bulun
dular, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, eğer bitmesini istemi
yorsanız; o arkadaşıma da söz veriyorum, Komisyo
na da söz veriyorum. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, Başkanı

nız olarak ben, 1 nci madde üzerindeki müzakerele
rin bittiğini ifade ettim. Komisyonun yetkili sözcüsü
ne bile söz vermezken, zatiâlinizin müdahale edip; 
«Bir arkadaşımız daha söz istiyor» demenizin sebe
bini anlamak mümkün değildir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Tamam Sayın Baş
kan, vazgeçti. 

BAŞKAN — Rica ederim, bu saate kadar elimiz
den gelen gayreti sarfediyoruz ki, biz bu vazifeyi ya
parken sizfn de yardımcı olmanız icabeder. 

Teşekkür ederim efendim, ben de burada bağlı
yorum. 

1 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
1 nci maddeyi tekrar okutuyorum: 
(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi bu şekliyle oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1975 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.. 
ikinci maddeyi okutulan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Baka

nı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.. 

Üçüncü maddeyi okutulan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamayı... 

CEMAL TERCAN (izmir) — Sayın Başkan, ka
nun teklifi sahibiyim; ayrıca da söz istemiştim. Tak
riben bir saat kadar önce buna dair tezkeremi Baş
kanlığa göndermiştim. Acaba tezkere Başkanlığın eli
ne geçmedi mi efendim? 

BAŞKAN — Tezkerenizi aldım. Eğer ısrar eder
seniz şu anda... 
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îstenen nedir muhterem arkadaşlar? 1974 yılına 
kadar muayyen hadlerde olan Türk çiftçisinin gelir
lerini götürü olarak değerlendirmek ihtiyacı var
mış, muhtelif kanun teklifleri ile 1974'e kadar Türk 
çiftçisinin götürü usulden vergilendirilmesi Yüce Mec
lis tarafından yasalarla tespit edilmiş; bir boşluk doğ
muş, 1974 yılında süre dolduğu içindir ki şartlar aynı 
şartlar olduğu sebebiyle biz Türk çiftçisine nefes aldı
racak bu teklifimizi Heyetinize getirmiş bulunmakta
yız. Yüce Heyetiniz iltifat gösterdi ve 1978 yılına ka
dar Türk çiftçisine, muhatap olan Türk çiftçisine 
götürü usulden vergilendirme imkânını vermiş oldu. 

Türk çiftçisini tanıyanlar bilir ki, Çiftçi memle-
ketseverdir. Hazinenin karşısında değil, Devletinin 
güçlü olmasından yanadır. Kazancı nispetinde vergi 
vermek arzusunu taşımaktadır; ama şarlan ve gerek
leri imkân vermediği, okuma ve yazmadan mahrum 
olduğu içindir ki; bir baskıdan, bir korkudan kurta
rılmasını arzu etmektedir ki, kabul edilen kanunla da 
bu sağlanmış olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, her iki kanunumuz, Yüce 
Meclisimizden iltifat gösterilip kabul etmek suretiy
le; Türk çiftçisine sağlanan haklar sebebiyle, bize 
böyle bir hizmet imkânını verdiğiniz için de ayrıca 
teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Kanun teklifi üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. Açık oylamayı önümüzdeki birleşimde yap
mak ve gündemimizdeki kanun tasarı ve teklifelrini 
sırasiyle görüşmek üzere Birleşimi 6 . 2 . 1976 Cuma 
günü saat 15.00'de toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.21 

• « •<•»» I I 
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CEMAL TERCAN (İzmir) — Son söz olarak... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Hem hakkınız da, 
yani, «Israr ederseniz» den kastım o; hakkınız, buyu
run. 

CEMAL TERCAN (îzmir) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Mutlu bir hadise olarak bundan iki gün evvel 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesini 
oluşturarak Yüce meclislere sevk eden arkadaşlarınız
dan birisi idim. İki gün evvel Yüce Meclis küçük çift
çileri muayyen bir hadde kadar vergiden muaf tutan 
teklifimizi kanun olarak kabul ederek, buna umudu
nu bağlamış, yüzlerce çiftçi ailesini sevindirmiş bu
lunmaktadır. Bu, şu demektir: Bizim teklifimize hedef 
aldığımız ve 90 bin liraya kadar gelir sahibi olan kü
çük çiftçileri vergiden muaf tutma hedefimizin ge
rekçeleri bu memlekette var idi. Türk çiftçisinden 
yana olduklarını iddia eden arkadaşlarımız da, Türk 
Parlâmentosunda bizden evvel yine vardılar. Köy 
köy dolaşarak Türk çiftçisinden yana olduklarını söy
leyenler, bu teklifi Yüce Heyetinize getirip bu yasal 
boşluğu doldurmamışlardı. Türk çiftçisinin üstün se
ziş kabiliyeti vardır, lâf ile gerçeği birbirinden mut
laka ayırt edecektir ve Türk çiftçisi kimin açık alınlı, 
kimin de onlardan kaçamak yaptığını takdir edecek
tir. Bugünkü teklifimizle söz alan bütün grup sözcü
leri teklifin gerekçesinde birleştiklerini ifade ettiler, 
fakat iktisadî bazı noktalara çekişler oldu. Meselâ, 
fiyatlar sabit alınarak kaynak transferi şeklinde bura
da görüşler beyan edildi. Bu görüş ne zaman haklı 
olur? Teoride haklı olan bu görüşün Türk çiftçisini 
ne kadar tanımayan kişiler tarafından beyan edildiği
ni temenni ederiz ki müsait şartlar altında yine Yüce 
Huzurunuzda müzakere etmiş olalım. 
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193 Sayılı Gelir Yergisi Kanununun 13 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifine verilen oyların sonucu 

(KaJbuil edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 23Q 

Kabul edenler : 215 
Reddedenler : 9 
Çekinserler : 1 

Geçersiz oylar : 5 
Oya katılmayanlar : 218 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 

Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 

Halil Ağar . 
Abdurrahman ÜnsaO. 

A G R I ' 

Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Baıhattdn Yaırdımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 

Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Osman Cerıan 
Mustafa îmirzalıoğlu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Önder Sav 
H. Turgut T o t o 

ANTALYA 

Fahri özıçelk 
RemzS Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osmau Avcı 
Ekrem Şadd Erdem 

AYDIN 
îsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Kemali Ziya öztürik 
İsmet Sezgin 
Behıiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çafcmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 

Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım öraadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğiu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Hüseyıkı Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
HüdaJ Oraî 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensari'oğtlu 

EDİRNE 
ilhama Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın. 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâihyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Nliyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet özfcpya 
Mehmet özmer. 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Nizamettin Er'kımen 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
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İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cıımalıoğlu 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 

IZMtR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Necear Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsnnet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Doğan Artask 
Yasin Boz&urit 
Cemal Üınall 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 
Sasbri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargiil 

NEVŞEHİR 

Mehmet Sabrıi Dörtkol 

Cemal Cebeci 
Kâmil özsarıyılduz 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Afcay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşâ 

KONYA 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Ali Kolkbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Süleyman Tunıcel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ünat Demir 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Gül ey 
Bilâl Taranıoğlu 
Seııai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat öıısal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakii Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfilk Fikret övet 

(Reddedenler) 

Abdullah Baştürk 

Necdet Ökmen 

İlhan özibay 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arsilasn 
Vahit Bozatlı 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Niha^ı Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulilah DeğerM 
Ali Şevki Erdk 

TRABZON 
öımer Çaikıroğlu 
Ekrem Dükunen 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat SaJltıik 
Süleyman Yıldırıım 

URFA 
Halil Millî 
CelM Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengdz 

VAN , 
İhsan Bedirhanoğlu 
Künyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
llhami Çetin 
Ali Fuat Eyüp oğlu 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akın 
Mehmet Zeki Okur 

ADANA 
tlter Çubukçu 

ANKARA 
îlyas Seçjkin 

(Çekinser) 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 
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(Geçersiz oylar) 

ANTALYA 
Faiz Şarlar 

BALIKESİR 
İlhan Aytelkin 

ERZURUM 
Rıfikı Danışman 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR. 
Mehmet Rıza Çerçel 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
(Bşk, V.) 
Süleyman Mutki 
Mete Tan (1. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AGRI 
Rıza Potat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet EvliyagSÜ 
M. Rauf Kaademir 
öahit Kayra 
1. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıikoğlıu 
Cevaıt önder 
Feraha Fatma öztürfc 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Bakkal 
Ömer Buyrukçu 
Abdıurrahjim Erdem 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİNGÖL 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Hasan Esat Işık 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin Hatiboğlü 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Koıilcmazcan 

DİYARBAKIR 
Reoad İstoenderoğlu 
HaMt Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
Veli Gülllkan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasıim OmisilJi 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 
(t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal * 
Seyfı Öztürk (B.) 

GİZlANTEP 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Muıstafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamı'k Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 

GİRESUN 
M. Emin Turgutailp 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Osman özer 
A. Doğan öztunç 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Coşjkuıı Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 
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KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğıuz Söğütlü 
Aîii Zülfifkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven 
(Başkan) 
Kemaü Ofbyay 

KASTAMONU 
VWdi îlnan 
MehdÜ Keâüdin 
Sabri Keskin 

• KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçulk îmamoğlu 
Hayrettin Naklboğlu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akuttan 
MeShmet Dedeoğlu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Afksoy 
Mehmet Oğuz Altalay 
Bahrd Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettea Erbakara (B.) 

Kemalett&n Gökakın 
Mustafa Kubilay tmer 
M. Necati Kalaycuoğflu 
Hüseyiin Keçeli 
Vefa Tamı 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
,Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuz alp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 

RİZE 
O. Yılmaz Karaostman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın Oğuzi I 

SÎVAS 
Ahmet Dutrakoğilu 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Mustafa Tiımiısi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
tsmanfl. Hakkı Birler 
A l Kurt 
Haydar Ukusoy 

TRABZON 
Âdil AJâ'OdneO. 
H5 Kadri Eyüpoğlu 

URFA 
Mehmert Aksoy 
Mehmet Cedâl Burçalk 
Necmettin Oevheıri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmest Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anaçta! 
Sebati Ataman 
Bülenlt Eeevdt 
Fevzi Fırat 
Orhan Gönicüoğlu 
Caihit Karakaş 

[Açuk üyelikler] 

Ordu î 
Trabzon 1 

Yekûn 2 

>^e-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1976 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
I. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik içm yapılacak seçkne dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

X 1, — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanua teklifi ve Pkn Komisyonu raporu (2/295) 
(S, Sayısı: 210) (Dağıtma Tariki : 1 . 7 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kâr* MiHetvekM Doğan Araslı ve 9 arka-

daşjnın, Basm tlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amaeryle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bîr MeciBs Arattırması açılmasma ilişkin önergesi. 

2. — Afyon Karahisar MiUetvefcîîi Süleyman Mut* 
hı ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 ne! maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. —*• Afyoa Karahisar Minetvekili Süleyman Mut
ki ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardanın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
8üce»ıİ2£tt dış güvenliğinin sağjanmasr bakımmdan ye
ni tedtoirlerkfe atatmasını tespit etttiek amacıyîe Ana-
yasa'ma 88* nci, Millet MeeBsi tçtüzüğtmön 100 ve 101 

nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — İstanbul 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 amacıyîe Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 imkânlarım tespit etmek 
amacıyîe Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğü
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 alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyîe Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 amacıyîe Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarrnca bir Meclis Araştırması açılmasma ilişkin 
önergesi. (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar-
kadaşınrn, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekil tedbir
leri almak amacıyîe Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19? 

9. — îçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, içel - Alata Teknik Bahçivaahk ve Ziraat 



Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan 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 açılmasına 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 içtüzüğünün 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, Mîllet Meclisi içtüzüğünün 
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 iktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
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 amacıvle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

18. — Afyon K. 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 içtüzüğünün 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 pazarîan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve. 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — içel 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 
Tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) 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 içtüzüğünün 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 Türk iç ve dış poli
tikasına -etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88' 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 nedenim meydarıa Çi-



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 olmadığım saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

26. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

28. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri ithalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
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 içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

37 — Buıdur 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 içtüzüğünün 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 geîen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

34. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle 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 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

35. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık 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 içtüzüğünün 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) 

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) 



33. — 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

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

41. — İzmir Milletvekili Yüksel Cakmur 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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) 

4 — 
45. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 

12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı»' 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 Tuncelili 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 (lCi/56) 

49. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 
Plânlama 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) 

52. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 



53. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

54. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

55. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

56. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırmacı açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

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 llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'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-
Ki soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 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) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 
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I 7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 

Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/27) 
j 8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
I geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
I Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
I 1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
I 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) 

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

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
I Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/34) 
I 13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
t Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 
I 14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ-
I retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
I önergesi. (6/41) 
I 15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
I Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
I Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/42) 
I 16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
I ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/118) (*) 
I 17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinrn, 
I orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanra-
I dan sözlü soru önergesi. (6/43) 
I 18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
I 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 seçimlerm-
I deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi. (6/141) (*) 
I 20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam-
I sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
I ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 
I 21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
I iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba-s 
I kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 
I 22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de-
I mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
I Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 



23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
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 Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — İstanbul 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'm, Devlet Su 
tşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
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) 
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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'nm, 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 Evîiyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına 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 Bakanı Ldan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

49. — îçel 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 îskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri 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 İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan 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 İslâm'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) 



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 sözKi soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu ©lanlara 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 MUletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars 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'ın, 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 Demirel'in 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 
sözlü 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) 
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I 92. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
I Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 

önergesi. (6/160) (*) 

93. — içel Milletvekili Raşim Gürşoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

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 müpadete 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancüık 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, Su-
! keçi - 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 Buldanlı'nın, 
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 vaajilöli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze İlişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözrÜ so
ru önergesi (6/165) 



103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel 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 Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'mn, 
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 
(6/1.72) 

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 Parlar'ın, 
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 YüceFin, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra-
mmda 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 
Muîlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'mn, 
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 Şimşekün, 
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'mn, Bakan

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
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
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
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 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

133. — İstanbul Milletvekili tlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

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 EvliyagiPin, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Dsvlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydın 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 kararma 
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'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 
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152. — Siirt Milletvekili Nebil- Oktay'ın, Başba- I 
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 ilknler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

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) 

15ö. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, tstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe- I 
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke- [ 
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi. (6/236) (*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru j 
önergesi.(6/211) I 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Milli! 
Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi. (6/237) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, I 
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 kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
üişkin 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 tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve is
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili tbrahim Akdoğan'in, 
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 tlter 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. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tülûatf yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

173. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 24.2.1968 tarihli ve 1CÛ5 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-
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nm ve İçel 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) 

X 2. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

X 3. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 ncı 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 4. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
nin, 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) 

5. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince millîieştirilmiş 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) 

6. — Romanya'da millileştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idarî 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 : 16 . 6 . 1975) , 

7. — 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 
(2/295) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

8. — 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) 

9. — 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: 17 . 6 . 1975) 

10. — 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 yapıian değişiklik 
hakkında Millet 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) 

11. — 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) 

12. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 3.7.1974) 

13. — 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) 

14. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
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) 

15. — 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) 

16. — 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 
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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) 

17. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 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 : 16 . 6 . 1975) 

18. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy 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 : 1 9 . 6 . 1975) 

X 19. — İstihdam politikasıyla ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 20. — 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) 

21. — Yozgat Milletvekili llhami Çetiıı'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 22. — 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) 

23. — 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) 

24. — 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 
l nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

25. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt
ma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

26. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

27. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf v 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) 

28. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 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 29. — 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) 

30. — 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) 
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31..— 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) 

32. — 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) 

33. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

34. — istanbul 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 işler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

35. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

*X 36. - - Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra

poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 37. — 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, izmir Milletvekili ismail 
Taşlı'nın 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) 

38. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan 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) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, 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) 

40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotıı Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 
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İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 Arkadaşının, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 1631 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 
4 ncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan 

Komisyonu Raporu (2 /301) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ait kanun teklifimizi sunuyoruz. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla, 

îzmir Milletvekili İstanbul Milletvekili Bursa Milletvekili İzmir Milletvekili 
C. Tercan H. Tiyansan K. Önadım A. Demir 

GENEL GEREKÇE 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 ncü maddesi, yıllık hâsılat tutarı 150 000 liradan aşağı olan çiftçi
lerin kazançları götürü gider esasına, 150 000 lira veya daha fazla olan çiftçilerin kazançları ise gerçek 
kazanç usulüne (işletme veya blanço esasına) göre tespit olunur hükmünü koymuştur. Yine aynı Kanu-* 
nun 55 nci maddesi de, yıllık hâsılat tutarı 150 000 lira ile 500 000 lira arasında bulunan çiftçilerin ziraî ka
zançlarının, ziraî işletme hesabı esasına göre, yıllık hâsılat tutarı 500 000 lirayı aşan kazançların bilanço 
esasına göre tespit olunacağını kabul etmiştir. 

Ancak, gerek işletme ve gerekse bilanço esasına göre ziraî kazançlarını belirlemek durumunda olan mü
kellef çiftçiler, Gelir Vergisi Kanununun 56 ve 57 nci maddeleri hükümlerine göre, hem yıllık hâsılatı oluş
turan ve hem de yıllık giderleri teşkil eden unsurları zamanında ve usulüne uygun bir biçimde, ayrı ayrı 
kayda geçirmek ve bunları ilgili belgeleri ile teyit etmek zorundadırlar. 

Adeta üstü açık bir fabrika diye nitelenmesi mümkün ve tabiatın her türlü rizikosu ile karşı karşıya 
bulunan çiftçilik faaliyetinin, gerek zaman ve gerekse mekân yönünden apayrı bir özelliğe sahip olduğu ve 
bu nedenlerle de hiç bir bakımdan sınaî veya ticarî bir kuruluş faaliyetine benzemediği kuşkusuzdur. 

Kabul etmek gerekirki yerine ve türüne göre, bir günlük ve hatta bir saatlik gecikmenin bile büyük 
önem taşıdığı tarımsal faaliyet içerisinde, işinin başında bulunması gereken çiftçilerden, gelir ve gider kalemle
rinin usulü hükümlere uygun olarak tespit ve kayıtlanmasını istemek mükellef çiftçileri aşırı bir zorluğa koş
mak demektir. 

Tarımsal faaliyetin kendine özgü yapısı yanında, çiftçilerin ne zamanı, ne yeri ve ne de bilgi yeteneği, 
bilanço veya işletme hesabı esasının öngördüğü muhasebe kayıtlarını tutmaya elvermediği için, gerçek ka
zanç usulüne tabi mükellef çiftçilerin dahi, götürü gider usulünden yararlanması zarureti kabul edilmiş ve 
bu nedenle de, Gelir Vergisi Kanununun geçici 4 ncü maddesi müteaddit defa değişikliğe uğrayarak, götürü 
gider usulünün 1974 yılı sonuna kadar tatbikine imkân sağlanmıştır. 

Söz konusu mükellef çiftçiler yönünden, belirtilen haklı nedenlerin aynen devam edegeldiği nazara alına
rak, üç yıllık bir dönem daha götürü gider usulüne göre vergilendirme imkânı sağlamak amacıyle, işbu teklif 
hazırlanmıştır. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Gelir Vergisi Kanununun 53 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek usulde Gelir Vergisine 
tabi bulunan ve kazançlarını bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit etmek mecburiyetinde olan 
çiftçilerin, diledikleri takdirde götürü gider usulüne göre vergilendirilme imkânı, 1975 ve daha sonraki yıl
lar ziraî kazançlarına uygulanamayacağı gözönünde tutularak, en az üç yıllık bir süre daha götürü gider 
usulünün uygulanabilmesini temin için, madde ona göre düzenlenmiştir. 

Madde 2. — 1975 yılından başlamak üzere üç yıllık bir süre daha götürü gider usulüne göre vergilendir
meyi temin ve herhangi bir gecikmeye yer vermemek için, kanunun yürürlük tarihi bu madde ile yayım 
tarihi olarak belirtilmiştir. 

Madde 3. — İşbu madde, kanun tekniğinin bir gereği olarak düzenlenmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 30 . 6 . 1975 

Esas No.: 2/301 
Karar No.: 74 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 1631 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi» Maliye Ba
kanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi, görüşüldü; 

Bilindiği gibi 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesine göre çiftçilerin defter tutma mükellefiyeti 1964 yı
lına kadar durdurulmuştu. Daha sonra bu süre çeşitli tarihlerde çıkarılan kanunlarla 1974 yılı sonuna kadar 
uzatılmış, bu defa kanunen tanınan süre 1974 yılı sonu itibariyle bitmiş olduğundan çiftçiler götürü gider usu
lü ile vergi ödemekteyken gerçek usulde defter tutmakla karşı karşıya kalmışlardır. Defter tutmanın günümüz 
şartlarında çiftçilerimiz için ne kadar zor olduğu aşikârdır. 

Gerek defter tutacak muhasebeci bulabilme ve gerekse kanunen zorunlu vesikaların toplanabilmesi çiftçile
rimiz için büyük bir külfettir. 

Yukarıdaki gerekçe doğrultusunda çiftçilerimizi bu müşkülden kurtarmak gayesiyle ve sürenin uzatılmasını 
teminen, hazırlanarak komisyonumuza intikal eden teklif komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesinin görüşülmesi sırasında verilen bir önergenin kabulü ile teklif daha da genişletilerek 
ve tanınan sürenin 1977 yılı yerine 1978 yılı sonuna kadar uzatılmasiyle ve teklifte 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 1631 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin tâdili istenirken bu ibarenin teknik açıdan hatalı ol
duğunun tespiti ile 202 sayılı Kanunun 642, 890, 1132 ve 1631 sayılı kanunlarla değişik geçici 4 ncü maddesinin 
tadili şeklinde yapılan düzeltme ile, 

Bu düzeltme doğrultusunda kanun başlığının 1 nci maddeye uygun şekilde yeniden tedviniyle, 

Teklifin 2 nci maddesi, yürürlük tarihinin 1 .1 .1975 olarak düzeltilmesiyle, 
Teklifin 3 ncü maddesinin bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür yerine, Maliye Bakanı yürütür 

şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Kayseri Ankara 

î. Sezgin H. Nakiboğlu H. T. Toker 

Millet Meclıs'i (S, Sayısı : 211) 
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Aydın 

M. Ş. Koç 

Gümüşhane 
T. Yücel 

istanbul 
A. N. Ölçen 

Kütahya 
/. Ersoy 

Ordu 
B. Taranoğlu 

imzada bulunamadı. 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Denizli 
H. Oral 

İsparta 
A. 1. Balım 

İstanbul 
M. Parlar 

Malatya 
A. Karaaslan 

İmzada bulunamadı. 

Samsun 
D. Kitaplı 

Tokat 
H. Abbas 

Giresun 
0. Yılmaz 

tçel 
I. Göktepe 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
C. Cebeci 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Millet MecfisS (S, Sayısı : 211) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ CEMAL TERCAN VE 3 

ARKADAŞININ TEKLİFİ 

193 Saydı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı Ka
nunla Değişik Geçici 4 ncü Maddesinin Değiştirilme

sine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 1631 sayılı Kanunla Değişik Geçici 4 ncü Mad
desi aşağıdaki şekHde değiştirilmiştir. 

1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 ve 1977 yılların
da götürü gider usulünün şümulü; 

Geçici Madde 4. — Gelir Vergisi Kanununun 
53 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek usulde 
Gelir Vergisine tabî bulunan ve kazançları blanço ve
ya işletme hesabı esasına göre tesbit etmek mecburi
yetinde olan çiftçiler (1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976 ve 1977 yıllarına ait ziraî kazançları üzerinden 
diledikleri takdirde götürü gider usulüne göre vergi
lendirilirler. 

Mükellefler bu hususu vergi dairelerine verecek
leri yıllık beyannamelerinde açık bir şekilde belirtme
ye mecburdurlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununu Değiştiren 202 
Sayılı Kanunun Değişik Geçici 4 ncü Maddesinin 

Tadili Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 Sayılı Ka
nunun 642, 890, 1132 ve 1631 Sayılı Kanunlarla ta
dil edilen geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Gelir Vergisi Kanununun 
53 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek usulde 
Gelir Vergisine tabi bulunan ve kazançlarım bilanço 
veya işletme hesabı esasına göre tespit etmek mecbu
riyetinde olan çiftçiler (1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977 ve 1978) yıllarına ait ziraî kazançları üze
rinden diledikleri takdirde götürü gider usulüne göre 
vergilendirilirler. 

Mükellefler bu hususu Vergi Dairelerine vere
cekleri yıllık beyannamelerinde açık bir şekilde be
lirtmeye mecburdurlar. 

MADDE 2.— Bu Kanun 1.1.1975 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

t>m<tm "•-

Millelt Meclis» (S. Sayısı : 211) 


