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İÇİNDEKİLER 

I. —* Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

IH. — Yoklama 

IV. — Oylaması yapılacak işler 

1. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 1631 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayısı: 
211) 

V. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 

Sayfa 
917 

917:918 

919 

919,964 

919 

919 

919 A) Gündem dışı konuşmalar 
1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Gü

neş'in, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen 
Okulu öğrencilerinin sınav ve devam durum
ları hakkında gündem dışı konuşması. 919:921 

2. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
Moskova'ya Türkiye Komünist Partisi delegesi 
olarak giderek Komünist Partisi Kurultayına 
katıldığı hakkında bazı basın - yayın organların
da yer alan iddialar hakkında gündem dışı ko
nuşması. 921:923 

Sayfa 
3. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, Tokat 

Eğitim Enstitüsü ve Zile olayları hakkında gün
dem dışı konuşması. 923:924 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması önergeleri 924 

1. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 
13 arkadaşının, kömür politikasının açıklığa ka
vuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
'ilişkin önergesi. (10/67) 924:925 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 
9 arkadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım 
çeşitlerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekil
de dağıtılıp dağıtılmadığını saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/68) 925: 

927 
3. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 

10 arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şe
ker Şirketinin durumunu açıklığa kavuşturmak 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 



M. Meclisi B : 53 10 , 2 . 1976 O : 1 

Sayfa 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/69) 927 

4. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 
10 arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki 
olayları yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/70) 927:929 

5. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 
9 arkadaşının, av kuşları ile yaban hayvanların 
korunması ve avcılık konusundaki yasaların ye
niden düzenlenmesi için gerekli tedbirleri sap
tamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/71) 929:931 

6. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft 
Şirketinin, Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıt
tığı iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/72) 931:932 

C) Tezkereler ve önergeler 932 

1. — Bitlis Milletvekili Abidin inan Gayda-
lı'nın, içişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi (4/121) 932 

2. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan 
ile Mardin Milletvekili ibrahim Aysoy'un, güb
re fiyatlarının indirilerek köylümüze daha ucuz 
verebilme imkânlarını tespit etmek amacıyle bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeden 
imzalarını geri aldıklarına dair önergeleri (10/16, 
4/122) ; 932 

3. — Yurt dışındaki Türk işçilerinin bazı 
sorunları ile ilgili kanun tasarısının geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/305, 3/560) 932 

VI. — Görüşülen işîer 932,960 

1. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiş
tirilmesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir 
ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/311) (S. Sayısı: 221) 932 

Sayfa 
2. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 

10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Ci-
nisli'nin Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 ar
kadaşının ve izmir Milletvekili Neccar Türkcan 
ve 17 arkadaşının, 31 . 12. 1960 gün ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 46, 47 ve 48 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Plan Komisyonu raporu. (2/44, 2/99, 
2/247, 2/348) (S. Sayısı: 223) 933:957,960:964,973:976 

VII. — Usul hakkında görüşmeler 957 

1. — Kanun teklif veya tasarılarında mevcut 
olmayan bir maddenin Genel Kurulda teklif edi
lip ledilemeyeceği hakkında. 957:960 

VIII. — Sorular ve cevaplar 964 

A) Yazılı sorular ve cevapları 964 

1. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Ha
tay Milletvekili Sait Reşa'ya verildiği iddia 
edilen araziye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un yazılı sevabı (7/707) 964:966 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hakkâri - Beytüşşebap ilçesi Tuzluca kö
yünde meydana gelen olaylara ilişkin Başba
kandan sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/766) 966:967 

3. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Tariş Ortaca Şubesinin pamuk alımına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sorusu ve Ticaret Baka
nı Halil Başol'un yazılı cevabı (7/860) 967:968 

4. —T Eskişehir Milletvekili Murat Kâhya-
oğlu'nun, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelecek 
Türk göçmenlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Köy işleri Bakam Vefa Poy-
raz'ın yazılı cevabı (7/865) 968:969 

5. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin'in, 
Ahmet Türkel'in Bakanlığı zamanında bazı ti
carî şirketlere ortak olduğu iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Tica
ret Bakanı Halil Başol'un yazılı ceevabı (7/880) 469: 

970 
6. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık 
örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve 
işten el çektirmelere ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kılıç'ın 
yazılı cevabı (7/933) 970:971 
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Sayfa 
7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul Maltepe Askerî cezaevinde bulunan 
bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
yazılı cevabı (7/958) 971:972 

Sayfa 
8. —-• istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Van - Bitlis yöresinde motorlu araç lâstikleri
nin karaborsada satıldığı iddiasına ilişkin soru
su Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru'nun yazılı cevabı (7/960) 972 

»m<t 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

10 Şubat 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.35*te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkânvekili Kastamonu 

İ. Eiem Kıhçoğlu Hasan Tosyalı 
Divan Üyesi 

Ağrı 
Cemil Erhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 2 . 1976 Salı 

Teklif 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 

arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin Kanun teklifi. (2/511) (Anayasa 
Komisyonuna) 

Tezkereler 
2. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 

Balıkesir Milletvekili Orhan Üretmen'in yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/555) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

3. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/556) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

4. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan

lık tezkeresi. (3/557) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyona) 

5. — Malatya merkez ilçesi îsmetiye mahallesi 
hane 122/94, Cilt 18, sahife 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer 
Öner'in T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyarınca idam 
cezasıyle mahkûmiyetine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/558) (Adalet Komisyonuna) 

6. — Hendek ilçesi Aşağıçalıca köyü hane 13, 
Cilt 8, sahife 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun 450/3, 4 ncü maddesi uya
rınca idam cezasıyle mahkûmiyetine dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/559) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
7. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç hizmet 

Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka-

— 917 — 
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nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 
(GÜNDEME) 

Yazılı sorular 
8. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Okul 

kitaplıklarından çıkarılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1040) 

9. — Eskişehir Milletvekili Niyazi OnaFın, okul 
kitaplarıyle ilgili beyanatının tebliğler dergisinde yer 
aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1041) 

10. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, öldürü
len bir öğrencinin cenaze töreninde meydana gelen 
olaylara adı karışan İngiliz tebaalı kişiye ilişkin Baş
bakanlıktan yazılı soru önergesi. (7/1042) 

11. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Be
delsiz ithalât mevzuatında yapılan değişikliklerde 
keyfî uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1043) 

12. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'm, istan
bul Cerrahpaşa Tıp Fakültesine ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1044) 

13. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ankara Numune Hastanesi Başhekimine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1045) 

14. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, İçel 
Berdan Barajı sulama şebekesine yapılması düşünü
len ek projeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1046) 

15. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
ayrı illere atanan karı - koca öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1047) 

16. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, Ma
latya Sümerbank iş yerinden emekli olan işçilerin top
tan ödenmeyen kıdem tazminatlarına ilişkin Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1048) 

Meclis Araştırması 
17. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar

kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanların korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden dü
zenlenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

18. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğhı 
ve 13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft Şir
ketinin, Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı id
dialarının doğru olup olmadığım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

»>•-<« 

— 918 — 



M. Meclisi B : 53 1 0 . 2 . 1 9 7 6 O î l 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ: Halil Karaath (Bursa), Mehmet Özmen (Gaziantep). 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

1. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arka
daşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sa
yılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (1) 

(1) 211 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1976 tarihli 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1. — Gaziantep Milletvekili' Mustafa Güneş'in, 
Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu öğren
cilerinin sınav ve devam durumları hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın Mus
tafa Güneş, Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen 
Okulu öğrencilerinin sınav ve devamları hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Güneş. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okulu
nun çok hazin durumda olan tablosunu, ülkemizin 
temsilcilerinden oluşan Yüce Parlamentomuza duyur
mak amacıyle huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Her türlü Devlet denetimine sahip olan Başken
timizin göbeğinde bulunan Ticaret ve Turizm Yük
sek Öğretmen Okulu, tıpkı savaş alanında her an 
taarruza hazır bir birlik haline getirilmiştir, öyle ki, 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar devam eder
ken, gündemimizdeki açık oylamanın yapılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Açık oylamanın, kutuların sıralar arasında do
laştırdıktan sonra, kürsü önünde bekletilmek sure
tiyle yapılması hususunu oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

okulun belki binin üzerinde olan öğrenci sayısının 
350 kişisi, o okulda yuvalanmış her çeşit silah ve zor
balıkla mücehhez faşist kişilerce okula sokulmamak-
tadır. 

Okulun yönetim kadrosu dahi, yönetim fonksi
yonunun ellerinden alındığının, faşist ve militan ko
mando öğrencilere verildiğinin idraki içindedirler. 
Hatta bu nedenle de müdür ve müdür yardımcıları, 
yönetimde güçsüz kaldıkları, komandocu öğrencilerle 
bazı öğretim üyelerinin idarecileri tanımadıkları, bu 
nedenle de okulda sık sık olay çıkardıkları, okulun 
bodrum katındaki odaları silah . depoları durumuna 
getirdikleri, okulun her türlü denetimini ellerine al
dıkları gerekçesiyle istifa etmişlerdir. Şu anda yük
sekokul yönetimsizdir. 

Sömüren sermaye sınıfı, halkımızın gelişen bağım
sızlık ve demokrasi mücadelesi karşısında, en etken 
silahın faşizme başvurmak olduğu inancı ile bu tak
tiklerini, ne yazık ki, ilim yuvalarımız olan okulları
mıza soktular. Sermaye sınıfının temsilcisi olan Cep-

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

919— 
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he Hükümetinden de bu konuda destek gördükleri, I 
tüm halkımızın bilgisi içindedir. 

Sayın milletvekilleri, okulun yurtsever öğrencile
rinden 350'sinin, komando heveslisi öğrencilerin hiz
metine girmek istemedikleri nedeniyle, okula sokul
madıkları için, okuldan kayıtları silinmek üzeredir. 
Çünkü, okul yönetmeliği buna amirdir; «20 gün ma
zeretsiz okula gelmeyen öğrencilerin kaydı silinir» 
denmektedir. 

Ayrıca okula sokulmayan bu 350 kişi sınavlara da | 
girememektedirler; girseler dahi, bu yılı öğrenim gör- ] 
medMeri için, elbette ki başarısız olacaklardır. Millî 
Eğitim Ba'kanlığı, öğrencilerin bu sorunlarına çözüm 
bulmak zorunluluğunu duymalıdır. j 

Bu öğretim yılı başında, Ticaret ve Turizm Yük
sek Öğretmen Okulu birinci sınıfına alınan öğrençile- i 
rin çoğu, hiçbir okula giremeyecek derecede düşük 
puanlı öğrencilerdir; bu öğrenciler ki, Millî Hareket 
Partisinin komando örgütlerine mensup militan fa
şistlerdir. Düşük puanlı öğrencilerin puan kartları 
üzerinde silinti yapılarak okula kasıtlı alınmaları sağ- -. 
lanmıştır. Birinci sınıfa alınan militan öğrenciler, son 
sınıf komando heveslisi faşist öğrencilerle kolkola gez
mekte, olay çıkarmak için beslenmekte ve yetiştiril
mektedirler. Okul üçlü öğrenim yapmaktadır; sabah
çı ve öğlenci öğrenciler, okulu terketmeyip, devamlı 
olarak okulda nöbet tutmaktadırlar; iaşeleri de okul 
kantinince temin edilm'ektedir. Şebeke ve kimlik kont
rolü, okul idaresince yapılması gerekirken, maalesef 
komando militan öğrenciler tarafından yapılmakta, 
okul yönetimi ise korkutuldukları için bu duruma ge
rekli müdahaleyi yapamadıklarını ifade etmektedir
ler. Şu anda Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden 
bir grup, biraz önce değindiğim düşük puanla okula 
alınmış öğrencilerin kayıt işlemlerini, puan kartları-
m tahkik ve tetkik etmekle görevlendirilmişlerdir; 
tasfiye yolunu ümitle bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, öğretim yılı başında, «Oku
la kayıt parası» diye her öğrenciden,25 ilâ 35 lira, ay
rıca 10 Kasım 1975 günü yine her öğrenciden 2,5 
lira, ülkücü geçinen zorbalar tarafından alınarak, top
lanan bu.; paralar «Kasım Yüz Fonu» na aktarılmış
tır; «Ka'sım Yüz Fonu», Millî Hareket Partili mili-
ftan gençlerin yuvalaridığı Ülkü Ocaklarına yardım 
sağlamak için kurulmuş bir fondur. Okul yöneticileri 
bu durumu bilmelerine rağmen, komandocu gençle
rin şerrinden korktukları için ses çıkaramamaktadır-

M r , - • : . ' • • . - . - . • 

Bu okulun öğrencilerinden olan Baki Demir, Ali 
Ay" ve Âli Altunkaya 4 Kasım 1975 günü, yine bu 
'okulun faşist öğrencileri tarafından, zincir ve sopa
larla feci şekilde dövülmüşlerdir. Aynı gün, zincir ve 
sopalarla Öğrenciler derslerinden zorla okul salonuna 
çıkarılarak, «cinayet andı» içirilmiştir. Bu andı kına
yan 350 kadar öğrenci, okulda okumak imkânı kal-
ma'dığı gerekçesiyle okulu terketmişlerdir. 10 Kasım 
1975 günü tekrar okullarına geldiklerinde, okul.kapı
ları bu 350 yurtsever öğrencinin yüzüne kapatılmış, 
içeri sokulmamışlardır. Bu olaylardan sonra Ticaret 
ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, başbuğluk he
veslisi Türkeş'in beslemeleri faşist... 

BAŞKAN — Sayın Güneş bir dakikanız kaldı. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Başüs'tüne 
efendim. 

...Faşist komando öğrenciler tarafından işgal edil
miştir. Bu okul, diğer okulları, fakülteleri basmak, 
olay çıkarmak, adam öldürmek için karargâh haline 
getirilmiştir. Okulun ilk açıldığı günden bu yâna, 
okula alınmayan öğrencilerden, okula alınmaları, can 
güvenliklerinin sağlanması yönünde, bir grup öğren
ci Millî Eğitim Bakanlığına ve Ankara Valiliğine baş 
vurmuşlarsa da, sonuç alamamışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Güneş bağlayın efendim söz
lerinizi. 

IMUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, bir ülkenin Cumhurbaşkanı, andına sadık 
kalmayarak, anayasal kuruluşların kararlarına saygın
lığını yitirirse; devlet hizmetlerini yasalara uygun ola
rak yürütmekle görevli bir hükümet halkını milliyet
çi, milliyetsiz, sünnî, alevî gibi, dil, din, ırk ayrımı 
yaparak, toplumu kamplara bölüp yönetmeye çalışır
sa; o ülke bir iç savaş eşiğine getirilmiş demek olur. 
Ne yazık ki, Türkiye'mizin bu ortama itilmiş oldu
ğunu söylemeden geçemeyeceğim. 

BAŞKAN —- Sayın Güneş lütfen sözünüzü bağ
layınız, keseceğim sözünüzü. 

'MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Millî 
Eğitim Bakanı, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğret
men Okulu dâ hil, Bakanlığına bağlı tüm yüksekökul-
lardaki bu rezalete, bu keşmekeşliğe, yasalara uygun 
bir biçimde tarafsız bir görüşle son vermeli; gençle
rimizin eğitim eşitliği, can güvenliğini sağlamalıdır. 
Okullarda kimlik kontrollarmın öğrenciler tarafımdan 
değil, okul yöneticileri tarafından yürütülmesi ikili, 
üçlü öğretim yapan yüksek dereceli okulların her dev
resi için öğrencilere ayrı renkte şebeke ve kimlikler 
verilmeli, devresi bitmiş olan öğrenciler, okulda tutul-
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mayıp, hemen okulu terketmeİeri sağlanmalıdır. Bu 
'seneye mahsus olarak, ara sınavları ileriki bir tari
he ertelenmeli, saydığımız nedenlerle okullarına de
vam edemeyen öğrencilerin devamsızlıkları mazeretli 
olarak telâkki edilmeli, kayıtları silinmemelidir. Bu 
öğretim yılında takip edemedikleri derslerin telâfisi
ne çalışılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin çözemediği kör
düğüm olmuş ülke ve toplum sorunlarımıza, bu kut
sal çatı altında çözüm yollarını bulmak ve saptamak, 
milletin temsilcileri olarak sizlerin görevidir. Sizleri 
ve Hükümet üyelerini, öğrencilerimizin, tüm gençleri
mizin ve halkımızın huzur beklediği şu günlerde çözüm 
bulmay?. çağırıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, biraz önce konuşan arkadaş; «Milliyetçi Hare
ket Partili faşist komandolar» demek suretiyle açıkça 
Partimi faşistlikle itham etmiş ve sataşmıştır; söz is
tiyorum efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler, 
«Grupu yök» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu, grupunuz olmadığı 
için parti namına söz vermemiz, İçtüzük gereğince 
mümkün değildir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Yalnız, biraz evvel söylemiş olduğunuz hususları 
zapta geçirmiş durumdayız efendim, o kadar. 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, bir partinin grupu olmaması nedeniyle buradan 
o partiye açıkça iftira edilip yalanlarla hücum edil
mesi, hiçbir zaman bu Yüce Meclisin hoş göreceği 
'bir huisus değildir. Bu husus, eğer grup' olmamak bu 
kürsüden ifade etmeme bir mani ise zabıtlarda bu 
hususu tespit ederek, Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
sünün söylediği bütün hususların düzmece, yalan ve 
iftiradan ibaret olduğunu zabıtlara tescil ettirmek is
tiyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Konuşmanızı zabıtlara geçirdik 
öf endim. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Otur yerine ko
mando. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Aynı kar
şılığı ben size söylesem daha mı iyi olur?.. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Komando dediğin için benim 
de sana komünist mi demem lâzım? O zaman siz de 
onu lütfenkabulediniz... 

BAŞKAN—- Lütfen efendim, müdahale etme
yiniz. 

2. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Mos
kova'ya Türkiye Komünist Partisi delegesi olarak 
giderek Komünist Partisi Kurultayına katıldığı hak
kında bazı basın - yayın organlarında yer alan iddia
lar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Genç, bazı basın 
- yayın organlarında yer alan ve Moskova'ya, Türki-
ye Komünist Partisi delegesi olarak giden Süleyman 
Gençlin Komünist Partisi Kurultayına katıldığı id
diaları hakkında gündem dışı s6z istemiştir. 

Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milleiîvekilleri; 

24 Ağustos 1974 günü, Türkiye Millî Gençlik Teş
kilâtından, yapılan bir davet üzerine, üç kişilik bir 
grupla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine git
miştim. 

Sovve't Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin davet 
mektubu burada elimdedir; aynı şekilde İçişleri Ba
kanlığının arşivlerinde vardır, aynı şekilde Dışişleri 
Bakanlığının arşivlerinde vardır. 

Bu seyahate çıkmamız için parlamenterlik göre
vinden yararlanmadım, sıfatımdan yararlanmadım; 
sade bir.yurttaş gibi, yasaların gösterdiği çizgi içinde 
müracaat ederek, onu kullanarak bu seyahate çık
tım. Seyahate çıkış iznim, İçişleri Bakanlığı tarafın
dan verilmiştir; bu belge de buradadır ve devlet ar-
şivirfüe de vardır, devlet arşivine geçirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kişiliğim ve düşüncem, 
uluslararası bu tür ilişkilerin yerine getirilmesi, sür
dürülmesi yönündedir. Bu düşünce ile davete katıl
dım; bugün de bir davet olsa yine gereğini yaparım. 
Çin Halk Cumhuriyetinden de gelse, Amerika Birle
şik Devletlerinden de gelse öyle davete giderim; bunu 
kişiliğime, inancıma, kafamdaki düşünceme olan say
gıma bağlarım, insan onuruna bağlarım. 

'MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Arabis
tan'a gider misin? 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, oraya da giderim, uygarlığın olduğu her 
yere giderim; yeter ki orada bu millet için yeni bir 
şeyler bulayım, bu milletim hizmetine arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, gezi yapılalı 17 ay oldu. 
Bugüne değin hiçbir sorumlu ortaya çıkmadı, çıka
mazdı, Çıkmış olsaydı, bugünküler gibi güldürü ko
nusu olurlardı ve kamuoyunu güldürürlerdi. 
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Sayın Barbakanın koruyucu kanatlan altında olan 
(katillerin, esrarkeşlerin, kanun dışı suç unsurları lüm
penlerin yönettiği ve idare ettiği adı belli olan bir 
örgüt, kamuoyuna yaptığı açıklamada Moskova'ya 
Gizli Komünist Partisinin delegesi olarak gittiğimi ve 
orada Rus Komünist Partisinin Kongresine katıldı
ğımı ilân ederek kamuoyu önüne çıkmışlardır. Birta
kım sağcı, sorumsuz basın - yayın organları da, bu
nu kamuoyuna yaymada ve kamuoyuna maletmede, 
âdeta, «mal bulmuş mağribi gibi» bir enayilik duygu
su içinde, ortaya çıkarak yaymayı kendilerine görev 
'saymışlardır. 

Sayın Başbakana telgrafla başvurdum; «,Millî İs
tihbarat Teşkilâtını harekete geçiriniz.» dedim; «Ne 
tür bilginiz varsa, Cumhuriyet Savcısına veriniz.» di
leğinde bulundum; «es çıkmadı, çıkamazdı. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Meydan okuyorum, bu milletin kürsüsünden mey
dan okuyorum... 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Kime meydan 
okuyorsun? 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Tekrar edi
yorum; lütfen 'tüm Devlet olanaklarını kullanınız, 
Cumhuriyet Savcısına yardımcı olunuz. Sayın Başba
kan, sükûtunuz devam ettiği sürece siz de iftiracı ve 
onur tahrip ediciler kampanyasına katılmış olacaksı
nız; sizi öyle sayacağım. Kamunun önüne çıkmalı ve 
devlet arşivlerindeki bilgileri Cumhuriyet Savcısına 
teslim etmelisiniz. 

Sayın İçişleri Bakanı, size sesleniyorum : Bu» bel
genin altındaki imza sizindir. Sizin onayınız alına
rak ben yurt dışına çıkmışımdır. Sükûtunuz niye, 
attığınız imzanın görevini yerine getirmeme niye, ne
den susuyorsunuz, kamuoyuna çıkıp da gerçekleri 
söylemekten niye kaçınıyorsunuz? 

Sizi, bu sükûtunuz devam ettiği sürece insan kişi
liğine saldırıyı hoşgörüyle ve sükûtla karşılayan bir so
rumlu olarak, insan vicdanında mahkûm etmek ve 
böylece ilân etmek, sanıyorum ki, benim hakkım olsa 
gerek. 

BAŞKAN — 'Sayın Genç, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Ya siz Adalet 
Bakanı, neden susuyorsunuz? Ya siz Dışişleri Bakanı 
niçin susuyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, bilinmelidir ki, ben bu dü
zene karşıyım, değişmesinden yanayım. Eskimiş, Çağ
dışı olmuş, çürümüş bir kapitalizmin Türkiye'yi kur

taracağına inanmamaktayım ve bugünkü Hükümet, 
bu düzende ısrar etmektedir ve öyle görünmektedir, 

Bilinmelidir ki, bu çağdışı sistemi değiştireceğiz, 
bugünkü kuralları zorlaya zorlaya, bugünkü kuralla
rın üstesinden gele gele, emekçi halkımızın iradesiyle 
ortaya çıkacak emekçi halktan yana parlamenter dü
zende, emekçi halkımızın oluşturduğu mecliste bu ya
saları gerçekleştireceğiz, 

H. AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Seni 
kim getirdi buraya? 

SÜLEYMAN GENÇ .(Devamla) — Demokratik 
yollarla; ama burjuva demokrasisi kuralları içerisin
de değil, onu aşarak emekçi halkımızın iradesi ve 
düşüncesi ile.., 

BAŞKAN — Sayın Genç, bağlayın efendim cüm
lenizi. 

H. AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Kime 
bühtan ediyorsun? 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

... Parlamentoda, bu «Ulusal Mecliste» yeni yasa
lar çıkaracağız ve yeni yasaların gereğini bu «Meclis
te» yerine getireceğiz. 

Bizim, burjuva kuramcıları gibi gizlilikle, burju
va politikacıları gibi gizlilikle işimiz yok. Her şeyimiz 
ortada; açık açık ilân ediyoruz, bu düzeni değiştirece
ğiz. Yerine, çağdaş, insan kişiliğine, insan onuruna ve 
insan haysiyetine daha yüce değer veren yeni bir dü
zen kuracağız. Bu kadar açı'k, bu kadar gerçek. 

Emekçi halkımızın... 

BAŞKAN — Sayın Genç, sözünüzü kesiyorum 
efendim. Bitti efendim, vaktiniz doldu lütfen bağla
yıp 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Hemen bağ
lıyorum Sayın Başkanım, görüyorsunuz. 

Emekçi halkımızın açık iradesiyle Ulusal Meclise 
gelen milletvekilleri sizi göreve çağırıyorum. Bana lâf 
atacağınıza dokunulmazlığımı kaldırın. Bana lâf ata
cağınıza yargı önüne çıkmamı sağlayın. Bana lâf 
atacağınıza yargı önünde benim yargılanmamı ve yar
gılanmamın sonucunu kamuoyuna çıkmamı sağlayı
nız-

Bunu yapmadığınız sürece millet vicdanında, ka
muoyu önünde mahkum olmak durumuyle karşı kar
şıya kalırsınız, 

Tekrar ediyorum... 
BAŞKAN — Sayın Genç, bağlayınız efendim. 
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SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Altını çize 
çize tekrar ediyorum : Lütfen devlet arşivi elinizde
dir, benim dokunulmazlığımı kaldırınız. 

Saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başlkan. (C. H. P. sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

3. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, Tokat Eği
tim Enstitüsü ve Zile olayları hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Ali Kurt, 
Tokat Eğitim Enstitüsü ve Zile olayiarıyle ilgili gün
dem dışıjsöz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 
ALİ KURT (Tokat) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 
Tokat öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsünde 

okuyan 200 öğrencinin okulu terketmeye zorlanması 
hakkında söz almış bulunuyorum. 

Bu hususta bir vatandaştan aldığım mektubu ay
nen Yüce Meclisinize dkumakta fayda buluyorum, 
Hükümetin komiyle ilgilenmesini temenni ediyorum: 

.'«Tokat öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsünde 
200 devrimci öğrenci okulu terketmeye zorlanmak
tadır. Yatakhaneden Haindi Yıldırım adlı öğrenci, 
saat 01.00 dolaylarında ağzı bantlanarak kaçırılmak 
istenmiştir, öğrenci saldırganların elinden güçlükle 
kurtulmuşunu-. Suçlular bilindiği halde hiçbir işlem ya
pılmamıştır. 

Ali Ekber Gezer adlı altıncı sınıf öğrencisi dövül
dükten sonra, battaniyeye sarılarak üçüncü kattan atıl
mak istenmiştir. Bir arkadaşının müdahalesi ile kur
tulmuştur, 

•«Hüseyin Köparoğlu adındaki birinci sınıf öğren
cisi, okul bahçesinde 15 kişinin saldırısına uğramış, 
ağır şekilde yaralanmış, 15 günlük rapora rağmen, bi
linen suçlular, Okul Müdürü şimdi Bakanlık Müfet
tişi Rasim Attıridaş ve yardımcıları Ahmet Erturan ve 
Lüiıfiye Özkan ve Ünal Kaya tarafından saklanarak 
polisten 'kaçırılmaktadır, 

«'Enerji kısıtlamaları sıralarında elektrikler sönün
ce, her gece birkaç öğrenci ağır şekilde dövülmüşler
dir. 

Son olarak Nazilli öğretmen Lisesinden naklen 
gelen Bilâl özcan adlı ve bir öğrenci, okulda devrim
ci olarak bilinen Hamdi Yıldırım adlı öğrenciye mek
tup getirdiği gerekçesiyle dövülmüş ve kaçırılmıştır. 
Olay, 9 . 1 . 1976 günü olmuştur. Aradan geçen 4 güne 

rağmen öğrencinin izi bulunamamıştır. Duruna başta 
vali olmak üzere bütün ilgililere duyurulmuş, her sefe
rinde kaçamaklı cevaplar alınmıştır. Öğrencinin öldü
rülmüş olmasından korkulmaktadır veya yaraları 
kapanıncaya kadar saklanacağı sanılmaktadır. 

11.1.1976 Pazar günü 150 öğrenci öğle yeme
ğine alınmamış, okulda kurulan göstermelik karakol
da polislerin faşist öğrencilerle vakit geçirdikleri dik
kati çekmektedir, 

ı«,öğrenim imkânını yitiren bir çok öğrenci okulu 
terketmek medbüriyetinde kalmışlardır. # 

Sayın milletvekilleri, bu vatandaşımızın mektubun
dan da anlaşıldığına göre, belli bir merkezden yöne
tilen, memleketin bir çok yerlerinde tatbik edilen şid
det hareketlerinin zincirine bir halka daha eklenmiş
tir, 

özgürlükçü demokrasiyi benimsemeyen, fikirlerini 
başkalarına zorla kabul ettirme yöntemlerini benim
seyen faşist Hftler özlemcilerinin seçtiği hedefler ara
sında Tdkat ili de vardır. 15'Şubat olayları bunun 
kanıtıdır. 15 Şubatta giriştikleri kanunsuz eylemler
de, dükkanlar, yazıhaneler, işyerleri yakılmış, tahrip 
edilmiş ve yağma edilmiştir. 

Memlekette büyük bir kargaşalığın çıkarılmasında 
bütün imkânlarını kullanmaktadırlar. Bunun bir de
vamı da Zile olaylarıdır, 18 Temmuz 1975te o zaman
ki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Hasan 
Eken'in lâstik deposuna dinamit konarak patlatılmış
tır. îtidal ve sükûneti benimseyen Cumhuriyet Halk 
Partisi örgütü, olayları soğukkanlılıkla takip etmiş
tir. 

Hızlarını alamayan saldırganlar 28 Temmuz 1975 
tarihinde Cumhuriyet Halk Partili gençlere hücum 
etmişlerdir. Bu olaylar neticesinde elebaşı olan Ülkü 
Ocaklarına bağlı 15 genç tutuklanmıştır. 

4 Ağustos 1975 tarihinde, bağımsız Türk mahke
melerini protesto eiden komandolarla halk arasında 
çıkan çatışmayı, zabıta kuvvetleriyle beraber, şahsen, 
araya girerek, Zile'yi büyük bir felâketin eşiğinden 
döndürmeye muvaffak öldük. 

Hükümetin tek taraflı tutumundan yararlanan ve 
Cephe Hükümetinden kuvvet alan anarşist eylemci
ler tahriklerini yoğunlaştırmışlardır. 

116.1.1976 günü Cumhuriyet Halk Partisi îlçe 
Başkanı Dursun Tezcan'ın kardeşi ve arkadaşları, iş
yerlerini kapatıp evlerine giderken 4 0 - 5 0 kişilik Ül
kü Ocaklarına bağlı gençlerin saldırısına uğramışlar
dır. Çeşitli vesilelerle tahriklere, tecavüzlere hedef 
olan Tdkat havalisindeki Cumhuriyet Halk Partilile-
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•rin suskunlumu, olayları soğükkânlıl&la izlemeleri;, ya
salara olan saygılarından ve özgürlükçü demokrasiye 
inançlarından gelmektedir. 

Bütün bu yaptıkları yetmiyormuş gibi, 28 Ocak 
1976 günü Zile'de basit bir zabıta olayını vesile ya
parak, Ticaret LisCsi öğrencilerini ve namazdan çıkan 
kişilerin dinsel duygularını istismar ederek tekbir ses
leri ve «Katil Ecevit», «Başbuğ Türkeş», «Milliyetçi 
Türkiye», «ıBbzkurtlar geliyor» gibi sloganları hay-
kırarak Cumhuriyet Hal!k Partisi ilçe bina'sına saldır
mışlar, camlarını kırmışlardır. Aralarından ateş öden 
'birisinin kurşunları ile üç kişi yaralanınca dağılmış-' 
laf dır, O gün ZileMe, sokak Devlete egemen olmuş
tur. Suçlular ise ortada yoktur. Emniyet kuvvetleri
nin suçlu olarak bir atkıyı ele geçirdikleri görülmek
tedir, 

Eğer Hükümet var»sa, vatandaşın can güvenliğini 
korumakla yükümlü olduğunu bilmelidir. Hükümet, 

/. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 ar
kadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuşturul
ması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ye J03 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergeleri var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketimizde uzun yıllardan beri kömür sıkın

tısı çekilmekte, gereken tedbir zamanında alınmadı
ğından her sene kış ayları vatandaş için büyük bir 
ızdırap ve işkence ayı durumuna girmektedir. Kö
mür Satış Tevzii Müessesesi ve diğer satış merkezle
rinin önünde uzun kuyruklar olmakta çok evvelden 

•parasını yatıran vatandaşlar 4 - 5 ay sonra bile, kö
mürlerini alamamaktadır. Kömür üretim bölgelerinde 
bile, günlerce kömür beklemekte, karaborsacıdan, ka
çakçıdan ihtiyacın giderilmesine çalışılmaktadır. Bu 
duruma sebep uzun yıllar iktidarda kalmış olan Adalet 
Partisinin gerekli enerji politikasını uygulamaması 
Anayasanın yeraltı servetleriyle ilgili kurallarını gör-
memezlikten gelmesi, kömür üreten kamu kuruluş
larına gerekli yardımı yapmamasıdır. Üstelik üretilen 
kömürün dağıtımında büyük bir sistemsizlik göze çarp
makta, mutemet adı altında türeyen gruplar, tüke
tim bölgelerine tahsis edilen kömürü, bu bölgeler ye
rine daha çok kâr edilecek yerlere götürüp satmak
tadırlar. Mutemetlik belgesini veren Valiler, Kayma-

vatandaşın can güvenliğini korumaktaacz İçinde ve 
vatandaşı kendi kaderi ile başjbaşa bırakıyorsa, bun
dan sonra çıkarılan olaylarda, Cum'hurİyet Halk Par
tisini hedef alarak gelecek kanunsuz eylemlerden çı
kacak sonucun sorumlusu, terkipçilerle Hükümet ola
caktır, 

Biz Cumhuriyet Halk Partililer, sağdan veya sol
dan, kimden gelirse gelsin, kaba kuvvetin, anarşinin, 
aykırı eylemlerin karşısındayız. Sağcı olsun, solcu ol
sun, dökülen kardeş kanlarının aynı ölçüde acı ve de
rin üzüntüsünü duyuyoruz. Bu memleketin huzura, 
sükûna ihtiyacı vardır. Yeter artık, tedhişçiler genç
lerimizin yakasından ellerini çeksinler. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 

Gündemo geçiyoruz. 

kamlar, Belediye Başkanları verdikleri belgelerin ar
kasını aramamakta, kömür gitmesi mümkün olma
yan yerlere tahsis belgesi vermekte, bazan kömürün 
gelmemesine göz yummakta, bu şahısların fahiş kâr 
sağlamalarına ve vatandaşın soyulmasına sebep ol
maktadırlar. 

Devlet kuruluşlarından mutemetler rahatlıkla kö
mür alırken, çok yerde kömür yakan devlete ait fab
rikalar, kömürsüzlükten durma tehlikesi geçirmekte 
ve bazanda durmaktadırlar. Üretim satış ve mesuliyet 
bölgeleri tespiti yapılmamakta, artan ihtiyacı karşıla
mak için, en kolay üretim yollarıyle elde edilen bazen 
'% 29 - 30 taşlı kömür vatandaşa verilmekte, Kömür İş
letmeleri Türkiye'nin her yerine kömür göndermeye 
çalışan bir duruma düşürülmekte, bunu da başarama-
maktadır. İhtiyacın % 30'u ancak karşılanmakta, kö
mür bazen tutanın elinde kalmaktadır. Kış aylarında 
malî ve idarî hiç bir denetlemeye tabiî- tutulmayan 
mutemetlerden bir kısmı, adeta vatandaşı bir kova 
kömür için kendilerine yalvarır hale getirmektedirler. 
Okullar kapanmakta, eğitim aksamakta hastalar çoğal
maktadır. Hatta bazan Devlet Demiryolları tren sefer
lerinde kömürsüzlükten aksamalar olmaktadır. Kömür 
Satış Tevziî Müesseseleri bu gemi azıya almış mute
metler tarafından vurulmakta bazan insanlar bir ko
va kömür için birbirlerini vurmaktadırlar. 

Özel Sektörün durumu tam bir yeraltı serveti yağ
ması durumudur. Devletin ocak'tan 140 liraya sattığı 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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.-kömür, bitişikteki özel sektör sahasında 500 .liraya sa
tılmakta, : hiç bir ciddî çalışma esasına dayanmayan 
ve-denetime tabi olmayan bu üretim kanadında, kömü
rün en kolayı ve masrafsızı ahnmakta büyük bir kıs
mı alınamayacak şekilde toprağın derinlerine terk edil
mektedir. Bu üretim şeklinde işletmelerin başında Mü
hendis nezaretçi ve mes'ul şahıs bile bulunmamakta
dır. Zorlama istihsal özel ve resmî sektörde, insan ca
nını kömüre çevirmekte devlet ve özel sektör işletme
lerinde iş kazaları doîayısıyle yüzlerce can kaybol
maktadır. * 

Ulaşım imkânlarının yetersizliği nedeniyle Devlet 
Demiryolları, kış aylarında taşıma yapamamaktadır. 
(Doğu'da açlık), pancar sökümü mevsimi, kömür taşı
ma mevsiminin aynı döneme rastlaması) nedeniyle bir 
çok bölgelere ulaşılamamakta, ağırlaşan kış şartları 
kara nakliye sektörünü durdurmakta, velhasıl kış ay
ları ülke için bir çile ve cehennem hayatı durumuna 
girmektedir. 

Yukarda yazdığımız nedenlerle ülkemizin kömür 
politikasının açıklığa kavuşturulması amacıyle Ana
yasanın 88 ve İçtüzüğümüzün 102 ve müteakip mad
deleri uyarınca, Meclis Araştırması yapılmasını arz ve 
rica ederiz. 

Kütahya 
Haşim Benli 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bolu 
Abdi Özkök 

Ankara 
Kemal Ataman 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 

Kastamonu 
Vecdi tlhan 

Çorum 
Etem Eken 

Burdur 
Osman Aykul 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

tstanbul 
Metin Tüzün 
Çanakkale 

O. Orhan Çaneri 
îzmir 

Süleyman Genç 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

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

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutu
yorum: 

Millet Meclisi Başkanlığa;' .,\ 
Genel nüfusumuzln % 7Çfini, çalışan nüfusunda 

büyük bir kısmını köylü teşkil etmektedir. Köylü 
meslek olarak çiftçilikle uğraşır. Özellikle denilebi-
lr ki, gece, gündüz uğraşarak emek çeken, alın terini 
toprağa döken köylüdür. Yapmış olduğu yorucu ve 
yıpratıcı çalışmaları ile köy halkının vücut hücreleri 
çabuk yıpranmakta, beslenme bozuklukları da buna 
eklenince ömrünün kısaldığı görülmektedir. 

Köy halkının tarımsal üretim yoluyla ekonomi
mize yapmış olduğu kalıkı küçüksenemez. Millî ge
lirin artmasında tarım sektörü başta gelmektedir. 
Çünkü ulusal gelirin % 26'sı olan 65 milyar liranın 
tarım sektörü tarafındn üretildiği, 12 milyarın üze
rindeki ihracaatımızın % 68'ini teşkil eden, 8 023 mil
yar uranında tarım ve tarımsal endrüstü ürünlerin
den meydana geldiği açık ve seçik olarak bilinmek
tedir. 

Gerçekten ulusal gelir içindeki payı ve ihracaat-
daki önemli yeri, genel nüfusdaki oranı itibari ile 
tarım sektörünün ekonomik gelişmememizdeki yeri 
büyüktür. Bu şekilde, milli gelirin artması, ihraçaa-
tımızdaki büyümenin temelinde üretici olan köylü
ler yapmaktadır. Köylü sürekli olarak vermekte ve 
ekonominin büyümesinde bir güç olarak görülmek
tedir. 

Köylü ulus katmanlarının gelişmesi için, bu şe
kilde görevini yaparken, devletinde köylüye karşı ye
rine getirmesi gereken, önemli görevleri vardır. Bu 
görevlerinin başında köylüyü tam anlamıyle kalkın
dırmak ve köy kalkınmasını gerçekleştirmek, yüküm
lülüğü gelmektedir. Köylünün kalkınması, ürünleri
ni kendi yararına değerlendirebilmesi, temel yatırım
lara yönelebilmesi için, kredi sorunlarının çözüme * 
bağlanması gerekmektedir. 

Ülkemizde bozuk bir para ve kredi politikası sü
re gelmiş ve devam etmektedir. Bu bozuk kredi po
litikasının en büyük sıkıntısını da köylü çekmektedir. 

Ekonomimiz, kapitalist bir görüşe göre şekillen- , 
diği için, para ve kredi politikası da buna göre ayar
lanmıştır. Krediler, özellikle öncelik hakkı verilerek 
nüfusu büyük çoğunluğunu teşkil eden yoksul köy 
halkına kullandırılması gerekirken bir avuç varlıklı 
kişilere ve tüccarlara kullandırılmaktadır. Tüm köy
lülerin kısır kredilerle kalkındırılmasının ve güçlen
mesinin olanak dışı olduğu, ortada dururken böyle
sine önemli bir konuya çözüm getirilemeyişi ve kre
dilerin halk yararına kullanılamayışı yürekler acısıdır. 
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Üretici olan ve tarım kesiminde çalışan köylüle
rin yararlanacağı «köylü kalkınma bankası» veya 
«kooperatifler bankası gibi yalnız üretici olan köy
lülere kredi verme amacını güden bir banka kurula
mamıştır. Büyük sanayici, tüccar, ithalat ve ihracaat-
çılardan, köy halkına bir türlü öncelik haklan tanı-
namamıştır. Söze gelince, Jcöylü ön plana alınmakta, 
para ve ziraî krediye gelince de en geri plana itilmek
tedir. Bugün yaratılmış olan servetlerin temelinde 
köylünün alın teri ve emeği yatmaktadır. Köylü, de
ğer yaratarak sermaye üretmenin makinesi haline ge
tirilmiştir. 

Bu görüşlerin ışığı altında köylüye verilen ziraî 
kredilerin yetersizliği ve kredi sağlamak için köylü
nün çektiği sıkıntıları, ziraî kredi yönünden köy hal
kına getirilecek kolaylıkları ortaya koymaya çalışa
cağız. 

Köy halkı, Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve 
T. C. Ziraat Bankasından Ziraî Kredi almaktadır. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin vermiş olduğu kredi
ler köylünün temelde yatan proplemlerini çözüme 
bağlayacak seviyede yeterli değildir. Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin vermiş olduğu Ziraî Kredileri köy
lüler pazar harçlığı yapmaktadırlar. Plasman yok di
ye köylünün kredi ihtiyaçları yeterince karşılanama-
maktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin, kredi siste
minde, karşılık aranmaktadır. Gelir, malî ve emlâk 
yönünden özellikle fakir olan köylüler ise, bu kredi
lerden hiç yararlanamamaktadır. 

Aslında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, ta
rım üreticisini özellikle dar gelirli ve kalkınmak iste
yen köylüleri desteklemesi gerekirken, köylüden uzak
laşmış ve bir tüccar bankası haline gelmiştir. Kredi
sini artırmak isteyen köylülerede plasman yok diye 
daha büyük krediler açılamamakta ve talepleri red
dedilmektedir. Emlâk ve kefil gösterilmesi istenmek
tedir. Köylünün Ziraî kredi olanaklarından yeterince 
yararlanması, üretime dönük ziraî kredi oranlarının 
köylü yararına artırılabilmesi, köylüye dönük bir 
para - kredi politikasının izlenmesi, halkçı bir kredi 
düzeninin kurulabilmesi insanî bir görev ve en ge
çerli temennimiz olacaktır. Bu bakımdan bazı öneri: 

lerimizi köylümüz yararına sunmayı bir borç bil
mekteyiz. 

1. — Tarım Kredi Kooperatiflerinin vermiş ol
duğu ziraî kredi miktarı artırılmalıdır. 

2. — Geliri düşük ve emlâki olmıyan köylülere 
de kredi olanakları sağlanmalıdır. 

3. — Köylünün Tarım Kredi Kooperatiflerin© 
olan borçlarını ödeme dönemi değiştirilmeli, Kasım 
ayı ödeme ayı olarak kabul edilmelidir, böylece, 
köylü desteklenecek ve ürünlerini çok ucuz olarak 
satmaktan, aracı ve tefecilerin eline düşmekten kur
tarılacaktır. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tüccar 
ve sanayicilerin bankası, olmaktan kurtarılmalı, tüm 
köylünün bankası haline getirilmelidir. Eğer bu ola
mıyorsa yukarıda önerdeğimiz banka tiplerinden biri 
kurularak köylünün emrine sunulmalıdır. Bunun için 
gerekli yasa çıkarılmalıdır. 

5. — Köylülerin banka borçları ile ilgili yeni dü
zenlemeler getirilmelidir. Borçlarını zamanında öde
yemeyen köylüler için gerekli kolaylıklar sağlanarak 
5 - 10 yıl gibi bir süre ile taksitlere bağlanmalı, faiz 
oranları da düşürülerek köylü bu büyük sıkıntıdan 
kurtarılmalıdır.. Bunun içinde gerekli yasa çıkarılma
lıdır. Köylünün ziraî kredi sorunu, kökünden halle
debilmek için kredi reformunun yapılmasına büyük 
bir ihtiyaç vardır. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına borçlu 
olan ve borcunu ödeyemeyen köylüler icraya verilmek
tedir. icra kelimesi köylü ve çiftçi için hoşa gitmeyen 
icra uygulamaları onların onurlarının kırılmasına 
sebep olan bir uygulama tarzı olarak görülmektedir. 

Tüm milletvekili arkadaşlarımızın köylüye veri
len ziraî kredilerin yeniden düzenlenmesi, köylünün 
kredi sıkıntısından kurtarılması, borçlarını kolayca 
ödeyebilme olanaklarının yaratılmasını benimseye
ceklerini ummaktayız. 

Günümüzde, çilelerin en büyüğünü çeken köylü
müzün büyük sermayedarlara verilen kredilere kar
şın, kredi döküntüleriyle kalkınamayacağı kesin ola
rak anlaşılmıştır. 

Köy halkının yeterli ziraî kredi olanaklarına ka
vuşması, devlet kredilerinin kimler tarafından kulla
nıldığını ortaya çıkarmak amacıyle bir Meclis Araş
tırması yapılmasını uygun bulmaktayız. Araştırma 
önergemiz gündeme alındığı zaman görüşlerimizi, 
daha etraflıca ortaya koyacağız. Meclis Araştırması 
açılınca köylü için uygulanan kredi politikasının ne 
kadar yanlış, sakat ve yetersiz olduğunun açıklığa ka
vuşacağı inancındayız. 

Türkiye'de Tarım Sektörüne ve köylüye ziraî 
krediyi T. C. Ziraat Bankasının verdiği bilinmektedir. 
Tarımsal kalkınmamızın başlıca etkenlerinden birisi 
olan ziraî kredinin: 
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1. — Kalkınma planlarında öngörülen hedeflere 
uygun biçimde hacımsal büyüklüklere kavuşturulup, 
kavuşturulmadığı, 

2. — Kredinin bölgeler ve tarım çeşitlerinin ihti
yaçlarına uygun seviyeye çıkarılıp çıkarılmadığı, 

3. — Adaletli biçimde dağıtılıp dağıtılmadığını, 
Ortaya çıkarmak ve Meclisin bu konuda bilgi 

edinmesini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılmasını say
gılarımızla arz. ederiz. 27.1.1976 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

— Osman Aykul 
— Doğan Araslı 
— Mehmet Emekli 
—'Osman Çıtırık 
— Ekrem Kangal 
— Abdi Özkök 

Burdur Milletvekili 
Kars 
Bursa 
Adana 
Sivas 
Bolu 

— T. Doğan Avşargil Kayseri 
— Süleyman Genç 
— Kemal Okyay 
— Ahmet Durakoğlu 

îzmir 
Kars 
Sivas 

» 
» 
» 
» 
» 
.» 
3> 

» 
» 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanının 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi. (10/69) 

BAŞKAN — Araştırma önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Pancar üreticileri, bu ürünün tek alıcısı olan Şeker 

şirketinin durumu ve hükümetlerin tutumu sonucu, 
her yıl büyük bir sıkıntı ve bekleyişin içine düşürül
mektedir. Diğer bütün tarımsal ürünlerin bedelleri, 
tesliminde veya çok kısa bir süre sonra çiftçiye öden
diği halde, pancar paraları aylarca sonra verilmekte
dir. Konunun belli esaslara bağlanmamış olması, aynı 
şikâyetlerin her yıl tekrarına neden olmaktadır. Şe
kerin tüketici halka pahalı yedirilmemesi ve başka fi
yat artışlarının önlenmesi amacıyle gerçek maliyetin
den daha ucuza satılması ve farkın hazinece kapatıl
ması yadırganacak bir politika olmamakla beraber 
bundan pancar üreticisi köylünün zarar görmeme
sini sağlamakta hiç kuşkusuz zorunludur. 

Diğer yandan pancara ödenen paranın şekerin ma
liyetini hangi ölçülerde etkilediği, zorunlu yatırım 
ve işletme giderleri dışında yapılan harcamaların ni

teliği ve miktarı kesinlikle bilinmekte, bu yüzden şe
ker fabrikaları ve şirketi hakkında belkide haksız 
söylenti ve şikayetler önlenememektedir. 

Bundan başka şekerin taşıma, depolama ve dağı
tımı organize edilmediğinden, yer yer yokluk ya da 
kıtlık ve geniş fiyat farklılıkları ortaya çıkmaktadır. 
Halkımızın ana ihtiyaç maddelerinden birisi olan şe
ker bu yüzden daha zor koşullar altında yaşayan yö
relerde^ daha yüksek fiyatlarla satılmakta taşıma üc
retlerinin eklenmesi sonucu doğan olanaklar haksız 
kazançlar sağlanmasına da yol açabilmektedir. 

Bu itibarla; pancar üreticisi çiftçiye teslim et
tiği ürünün bedelinin çok kısa bir süre içinde ödenmesi 
olanaklarının belirlenmesi maliyeti olumsuz yönde et
kileyen harcamalar önlenerek şeker şirketinin duru
munun açıklığa kavuşturulması ve parasal gücün 
sağlanması; şekerin ülkemizin her yerinde aynı fiyatla 
satışının temini ve mevcut durumdaki haksızlığın or
tadan kaldırılması için, depolama ve dağıtım hizmet
lerinin şeker şirketi tarafından yapılması çare ve 
yollarının aranması, bu suretle hem pancar üreticisi 
çiftçinin hemde şeker tüketicisi büyük halk kitlele
rinin önemli ve acil bir sorununun halline ışık tutul
ması için Anayasanın 88, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddelerine göre bir Meclis 
Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
27 . 1 . 1976 

Eskişehir Uşak 
Niyazi Onal Kadir Özpak 

Malatya Eskişehir 
Hüseyin Deniz A. Aliye Koksal 

Eskişehir Elâzığ 
Murat Kahyaoğîu A. Orhan, Senemoğlu 
Afyon Karahisar Gaziantep 

Şükrü Yüzbaşıoğlu Mustafa Güneş 
Yozgat Uşak 

Nedim Korkmaz Ahmet Yıldız 
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 

geldiğinde görüşülecektir. 

4. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10J70) 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır okutuyo
rum. 

Önerge uzun olduğu için yalnız özetini okutuyo
rum: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkan, Meclisin değerli üyeleri, 
7 ! 11 . 1975 günü Malatya - Akçadağ Öğretmen 

Lisesinde önceden hazırlanan ve başarı ile sergile-
nenr yasa, ahlâk ve insanlık dışı tüyler ürpertici uy
gulamayı, 500 öğrencinin okuldan hangi karanlık ter
tiplerle atıldığını, somut belgeleriyle Meclis araştır
masına esas olacak biçimde Yüce Meclisin bilgilerine 
sunmayı insanî bir görev saydığımı arz etmek iste
rim. 

. Cephe Hükümetince Konya'dan Akçadağ öğret
men Lisesine okul müdürü olarak atanan Cafer Tok
sun, gelir gelmez okul idare binasmın girişinde, ekli 
fotoğrafta görüleceği gibi, Atatürk'ün duvarda okul 
kurulalıdan beri üst üste asılı iki büyük resmini ye
rinden indirerek bunların yerine bozkurtlu bir tab
loyu asmakla görevine başlamıştır. Bu durumu gö
ren büyük bir öğrenci grupu okul müdürüne gide
rek «...Atatürk resimlerinin yerine bozkurtlu tablo
yu neden astınız sebebini izah edemediğimiz için siz
den öğrenmeye geldik. Kurt resimli tablo Atatürk'ten 
daha mı önemlidir?...» diye sorduklarında «... Ço
cuklar, bozkurtlu tablo Ergenekon destanıdır. Bu 
Türk Milletinin malıdır. Bu tabloyu Atatürk resim
lerinin yerine, Bakanlıktan gelen genelgeye göre...» 
diyerek cevaplamıştır. 

Okul müdürü, 24 *. 10 . 1975 günü Malatya vali
sinin okula gelip dönüşünden sonra her nedense çok 
daha cüretlenmiştir. örneğin, okulun tüm öğrencile
rine, öğretmenlerine, kendisini ziyarete gelen gazete
cilere, Karapınar Köyü muhtarı ve sakinlerine 
«... ben buraya gelirken Genelkurmay Başkanı ile 
görüştüm, Başbakanla görüştüm, vali ile görüştüm, 
okulu ıslah etmeye yetkiliyim. Karapınar köyünü de 
dağıtacağım...» diyerek etrafını tehdit etmeye ve ken
di ırkçı, turancı kadrosunu oluşturmaya koyulur. 
Okulda bozkurt, milliyetçiliğin ve vatan, severliğin 
açık ve görünür simgesi olmuştur. Gerek öğretmen 
gerekse öğrenciler için, bozkurt rozetlerini takanlar 
milliyetçi, takmayanların milliyetsiz ve kominist ol
dukları yolunda bir imaj okulda yaygınlaştırılır. Mil
liyetçiler ve milliyetsizler olmak üzere okul kısa sü
rede iki düşman kampa bölünmüştür. Bu sırada, Di
yarbakır deprem bölgesinden 27 . 10 . 1975 günü 
okula gelen 13 öğrenciye, geldikleri günden itibaren 
okul müdürü ve isimleri asıl önergede yazılı öğret
menler «... siz Diyarbakır'da Başbuğumuza neler yap
tınız, sizi burada yaşatmayacağız, burnunuzdan geti
receğiz, burada okuyup mezun olamazsınız...» diye

rek her rastladıkları yerde döğmüşler, iğrenç baskı
lar nedeniyle korkularından bu zavallı çocuklar ye
mekhaneye dahi giremez olmuşlardır. Bunlara para
sal yardım yapmaya kalkışan asıl önergede isimleri 
yazılı öğrenciler «... siz bunlara destek olmasanız çok
tan kaçarlardı, sizi de okuldan atacağız...» diyerek 
disiplin kuruluna vermişlerdir. Esasen moral çökün
tü içerisinde bulunan bu talihsiz kader kurbanları 
baskılara ve dayağa daha fazla dayanamayarak hep 
birlikte okulu terk etmişlerdir. 

Cumhuriyet Bayramında konuşma yapan okul mü
dürü «.... ne yazıkki elçilerimizi öldürenlerin kimlik 
cüzdanlarında T. Cumhuriyeti yazılıdır. Bu zih
niyette olan koministlerden aramızda da vardır. 
Bunların tamamını temizlemeye kararlıyız....» diye
rek ilginç bir açıklamada bulunmuştur. Bir süre ön
ce Ülkü Ocakları Başkanı «...., bizim istihbarat ör
gütlerimiz devletinkinden daha kuvvetlidir » de
miştir. O nedenle elçilerimizi kimlerin öldürdüğünü 
bu okul müdürü bildiğini ifade etmektedir. Merak 
eden ilgili ve yetkililer adı geçenden elçilerimizi ki
min öldürdüğünü Öğrenebilirler. 

Okulda derslere giren müdür ve ekibi «.... Di
yarbakırlı ve Tunceli'lilerle koministler ayağa kalk
sın, kalkmasanız da netice değişmez. Kayıtlar elimiz
de, bu okuldan diploma almayı aklınızdan çıka
rın » diyerek baskı ve tahriklerini akılalmaz ölçü
lere vardırmışlardır. Dahası vardır, derslere giren 
okul müdürü « dolaplarınızı gezdim, bazılarınızın 
yakasında ve dolaplarında bozkurt rozetleri görüyo
rum, bu kâfi değil, yavrularım, bu resimleri gönül
lerinize de çizin, yarın öğrencilerinize de anlatın » 
şeklinde açıkça telkinlerde bulunmuştur. 

Yaptıkları ile bir türlü tatmin olmayan okul mü
dürü ve ekibi bu kez işkence ve dayak yönetimini 
uygulamaya başlarlar. Bu yöntem gündüz dersten öğ
renci çıkarmadan* gece yatakhaneden öğrenci alma
ya kadar götürülür. Örneğin, Sinop'lü 7 ncî sınıf öğ
rencisi Mustafa Demircan gece yatakhaneden müdü
rün fedaileri tarafından alınıp idare binasına götü
rülerek, okul müdürü Cafer Toksun* öğretmen Meh* 
met Yıldırım, Halit Karadağ, Fazlı Aktaş, Muhar
rem Erişken ve Mehmet Kara tarafından insafsız^ 
ca ve acımasızca meydan dayağına çekilir. Yara be
re içerisinde bırakılan bu öğrenci dayak sabahı mem
leketine kaçmakla canını kurtarır. Bu tür dayağa çe
kilen öğrenci sayısı 100'lerin üstündedir. Okulda, ra
hatça ve serbestçe okunan gazete Orta - Doğu Gazer 
tesidir. 7 . 11 . 1975 günü okul müdürü ve ekibi ta-
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rafından önceden tertiplenen bir olay bahane edile
rek, uzaklaştırma yazıları olaydan çok önce teksir 
edilerek 920 mevcutlu okuldan 207 öğrenci resmî 
tasdikname ile uzaklaştırılmış, 200'ü aşkın öğrenci 
de baskı ve dayak korkuşu ile okula gelemez olmuş
lardır. Okul müdürünün telefonu ile en ufak bir ta
kibat yapılmadan 5442 sayılı Yasaya göre 8 öğret
men valilikçe olaydan bir gün sonra açığa alınmış 
diğerleri de kısa sürede tayin ve saire yollarla dağı
tılmışlardır. Bugün Akçadağ öğretmen okulu, bir mil
lî eğitim yuvası olmaktan ziyade, yatılı ve her türlü 
masrafın Devletin karşıladığı bir M. H. P. kampı 
haline getirilmiştir. 

Çağımızda milliyetçilik yeni boyutlar kazanmış
tır. Her milliyetçiyim diyenin, milliyetçi olmayacağı 
gibi, Moğolistan ve Semerkant milliyetçiliğini, Tür
kiye milliyetçiliği ile bütünleştirmek isteyen ve onunla 
özdeş sayan bir düşünce sistemi çağ gerisi olmanın 
da gerisinde gülünçtür. 

İçtenlikle belirtmek isteriz ki, karşı devrim giri
şimleri boşunadır. Atatürk devrimlerinin ateşini sön
dürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Tam aksine 
bu ateş kendilerini silip süpürecektir. Bu inanç kişi
sel düşüncemiz olmayıp, dünya tarihinin akışı içe
risinde, defalarca kanıtlanmış sosyal ve evrensel bir 
gerçektir. 

Bu duygular içerisinde Yüce Meclise saygılar su
nar. Millet Meclisi içtüzüğünün 102, Anayasanın 88 
nci maddeleri uyarınca Akçadağ öğretmen Lisesin-
deki eylem ve tasarruflar için bir Meclis Araştırma
sı yapılmasına karar verilmesini engin takdirlerini
ze arz eder, tekrar saygılar sunarız. 

Malatya 
Celâl Ünver 

Kars 
Kemal Okyay 

Kars 
Doğan Araslı 

Balıkesir 
Orhan Üretmen 

İçel 
Oral Mavioğlu 

Balıkesir 
Sadullah Usumi 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Samsun 
îlyas Kılıç 

Muş 
Tekin İleri Dikmen 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde, görüşülecektir 

5. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, ov kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden dü
zenlenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amaçıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

BAŞKAN — Bir başka önerge daha var, okutu
yorum: 

Millet Meclisi Başkanılğına 
Türkiyemiz Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının 

birleştiği bir noktadadır. îşte bu coğrafî durum Tür
kiye'ye her üç kıtaya ait kuşların ve memeli hay
vanların birçoklarına sahip olmak imkânım vermiş
tir. Üstelik ülkemiz göçmen kuşlar için de pek önem
li bir geçit ve konaklama merkezidir. Bu olanaklar 
her millete nasip olmayan bir üstünlük ve hatta bir 
şanstır diyebiliriz. Fakat maalesef bizler bugün bu
nun büyük kıymetini henüz bilememiş bir durumda
yız. Evet ülkemizdeki bütün değerli kuşları ve memeli 
hayvanları çok iyi tanımamız, onları iyi değerlen-
almamız gerekmektedir. Çünkü bugün Türkiye' 
nin faunasında çok hızlı bir azalma görül
mektedir. Oysa bütün kuşların ve memeli 
hayvanların «Ökolojik» denge içinde son derece 
önemli mevkileri vardır. Bugün bütün devletlerin en 
önemli görevlerinden birisi de bu ökolojik dengenin 
bozulmasını önlemektir. Çünkü insan varlığının de
vamı için, doğa'yı bütün parçaları ile korumak gerek
mektedir. 

. îşte bu nedenlerle dünyanın birçok devletleri bil
hassa batı uygarlığına sahip ülkeler bu konu ile ilgili 
yasal avlanma sınırlamalar ve cezai müeyyideler ge
tirmişler, kuşların ve memeli hayvanların korunması 
için bütün tedbirleri almışlardır. Diğer taraftan' dün
yada kuşların memeli hayvanların ve doğanın korun
ması için çeşitli dernekler de kurumuştur. Nitekim 
bu organizasyonlarla bunların korunmaları ve tekrar 
çoğalmaları sağlanmıştır. Bilindiği gibi bu dernek
lerin en ünlüleri «Leagae American Sportsmen»1; 
«American Ornithological Union»; «The National Be 
Game and Fish Protective Association» olup Ameri
ka Birleşik Devletlerindedir. Kuşların ve memeli 
hayvanların İngiltere ve Avrupa'da korunmaya baş
lamaları 15 nci Yüzyıldan itibaren olmuştur. Ayrıca 
ingiltere'de ve Amerika'da özel kişilere ait av park
ları da tesis edilmiştir. Bu av parklarının korunma 
ve üretmede büyük faydaları olmuştur. Ülkemizde 
ise bu konulara şimdiye değin pek ilgi gösterilme
miştir. 
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Ülkemizde insanlar tarafından yapılan bilgisiz ve 
suursız avlanmaların yanısıra teknolojinin ilerlemesi, 
insan nüfusunun hızla artışı, sanayi artıklarının ve 
tarım ilâçlarının kötü etkileri ile orman yangınları 
kuş ve memeli hayvanlarımızın nesillerinin yok ol
mak tehlikesini artıran belli başlı faktörler olmuş
tur. 

Birkaç yıl önce Türkiye'de türü tükenme tehlikesi 
ile karşı karşıya kalan «Kelaynak» kuşu için basın
da oldukça geniş bir neşriyat yapıldı. Türkiye'nin 
güneyinde Birecik'te yaşayan kekynak'ı kurtarmak 
şüphesiz lâzımdır. Çünkü bu kuş dünyada artık pek 
rastlanmayan bir türdür. Fakat kelaynak gibi daha 
nice kuşlarımız ve av hayvanlarımız bugün yok ol
mak tehlikesi ile karşı karşıyadır. Çok değerli bir av 
kuşu olan ve dünyada başka yerlerde pek rastlanma
yan Turaç'tan pek eser kalmamıştır. Gene Türkiye' 
ye has bir tür olan sülünlerimiz ile çil, kaya ve ür 
kekliklerimiz, yaban güvercinlerimiz, çuEıuklanmız, 
ördeklerimiz, bataklık ve kıyı kuşlarımız eskiye kı
yasla maalesef çok azalmışlardır. Memeli hayvanla
rımıza gelince; bir zamanlar büim dilinde «Bos Pri-
migenius» denilen yaban öküzü dahi Türkiye'mizde 
mevcuttu. Bu hayvanın nesli ise asırlarca önce yok 
olmuştur. Bugün gene çatal tırnaklılardan çok azal
mış olan dağ koyunlarımız çok yakın bir tarihe ka
dar Sivrihisar dağlarında vardı. Bugün ise Konya'nın 
Bozdoğan dağlarında çok küçük bir sürü olarak kal
mışlardır. Keza yağmurcalarımız yahutta diğer adiyle 
alageyiklerimiz Antalya'da aym durumdadır. Aynı 
zamanda yaban keçilerimiz, karacalarımız, kırmızı 
geyiklerimiz, karadağ keçilerimiz, ceylanlarımız ile 
et yiyicilerden pars, vaşak ve karakulak ile kaya ve 
çam sansarları, su samurları; kemiricilerden tavşan ve 
kunduz ve ayılardan bozayı da maalesef nadir, olarak 
kalmıştır. 

Bugün Türkiyemiz kuşlardan yoksun bomboş bir 
gökyüzü ve memeli hayvanlardan yoksun dağlar ve 
ormanlar ile başbaşa bırakılmak tehlikesi karşısın-
dadır. Çünkü Türkiye yabanî hayvanların ve kuşla
rın hiçbir suretle korunmadığı, son derece insafsızca 
öldürülüp tüketildiği bir ülkedir. Burada kaydedilmesi 
çok acıdır ki, gazetelerden binlerce çulluğun, ördeğin 
ve kekliğin vurulup italya'ya kasalar içinde götürül
düğünü ve buna da hiçbir yetkilinin ses çıkarmadığı
nı okumaktayız. Maalesef bu bir avcılık değil bir kat
liamdır. Aynı zamanda yağmadır. Oysa birçok ya
bancı ülkeler «Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu 
gibi» kendi vatandaşlarından başka hiçbir yabancı 
şahsa avlanma hakkı tanımamaktadırlar. Bu konuda 

o kadar titiz ve son derece kıskançtırlar. Biz ise, öldür* 
me zevkine bir türlü döyamıyan bazı vatandaşlarımız 
yaptığı tahribat yetmiyormuş gibi yabancılara da 
sınmız bir avlanma imkânı tanımaktayız. Yabanî 
hayvanlar ve kuşlar bir memleketin madenler gibi 
tabiî bir kaynağıdır. Bu kaynaktan bütün ülke insan
larının müşterek olarak faydalanmaları gerekmek
tedir. Avcılık bütün dünyada en faydalı spor olarak 
kabul edilmektedir. Fakat avcılık spordan da bugün 
daha ileri bir noktadır. Çünkü avcılığın büyük eko-
namik önemi yanısıra ticaret alanına avcılık malze
mesi satışlarından büyük katkısı bulunmaktadır. Aynı 
zamanda hayvan kürkleri ve kuş tüyleri de son dere
ce revaç görmektedir. O kadar ki kürk avcılığı 
bugün Amerika kıtasında en kazançlı işlerden birisi
dir. 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu olarak 
yüzyıllardan beri yurdumuzda tamamen keyfi ve başı 
boş bir şekilde yapılageltmiş olan avcılık ve bu konu
daki bilgisizlik yüzünden bugün hemen hemen yok 
denecek kadar az bir sayıya düşen, çok değerli mil
lî servetimiz olan kuşlarmız ve yaban hayvanlarımı
zın doğamızdan tamamen silinmesini önlemek için 
av kuşlarının ve yaban hayvanlarının korunması, 
tekrar yurda yayılması ve ihya edilmesi, Orman 
Bakanlığınca bunların kanltılması, miktarların art
masını sağlamak bakımından gerekli neşriyatın yapıl
ması, kuşların ve yaban hayvanlarının barınacakları 
yeni bölgesel millî parkların kurulma av korunak ve 
barınak mahallerinin Batı ülkelerinde olduğu şekil
de biran önce tesisi, 1966 yılında Meclisimizce kabul 
edilen «Kuşların korunmasına dair Milletlerarası 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki Kanun»un hükümlerinin uygulanması, 3167 sayı
lı kara avcılığı Kanununun yerini alacak avcılık 
hükümlerini yurdumuza getiren yeni bir kanun çıkarıl
ması hususunda Anayasamızın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

( 7 . 2 . 1976) 
Muğla Konya 

Adnan Akarca Faruk Sükan 
Sakarya Ankara 

Vedat Önsal Cevat Önder 
Antalya Konya 

Faiz Şarlar Özer ölçmen 
Niğde Denizli 

Mehmet Altınsoy Hasan Korkmazcan 
Konya Gaziantep 

Muzaffer Demirtaş Orhan Tokuz 
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BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

6. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 
13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aicraft Şirketi
nin, Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddiaları
nın doğru olup olmadığını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (W172) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Basında, TRT bültenlerinde bir süredir yer alan 
ve çok uluslu şirketlerin birçok ülkede rüşvet dağıttık
larını belgeleyen resmî açıklamalarda. 4 Şubat 1976 
tarihinden itibaren ülkemizin de adı geçmeye başla
mıştır. Belirtilen tarihte, Washington'da düzenlenen 
basın toplantısında, A. B. D. Senatosu Alt Komisyonu 
Başkanı Frank Church, çok uluslu şirketlerin yurt içi 
ve dışındaki çalışmalarını denetleyen bir dizi raporu 

kamuoyuna açıklamıştır. A. B. D. Senatosu Alt Ko
misyonu Başkanı Frank Churhc, çok uluslu şirketler
den Lockheed Aircraft'ın 1968'den bu yana Japonya, 
Federal Almanya, Fransa, italya ve Türkiye'de top
lam 15 milyon dolar, ortalama 225 milyon Türk li
rası, rüşvet dağıttığını bildirmiştir. Şirketin Türkiye' 
de dağıttığı miktarın 13 milyon Türk Lirasına ulaştığı 
da yine aynı resmî kişi tarafından açıklanmış bulun
maktadır. 

Özellikle A. B. D.'nin Türkiye gibi geri bıraktı
rılmış ülkelerde gizli - açık nasıl işler yaptığı, kendi 
politikasını sürdürmek için sayısını bilemediğimiz 

.kişilerle ne tür ilişkiler kurduğu artık, aklı başında 
herkesin kabul ettiği bir gerçek olmuştur. A. B. D. 
Senatosu Alt Komisyonu Başkanı tarafından Wa-
shington'da yapılan resmî açıklamayla, bu bilinen 

gerçek çok somut belgelere bağlanarak kendi ağız
larından doğrulanmıştır. Rüşveti bir devlet politikası 
haline getiren A. B. D.'nin çok uluslu şirketlerinin, 
ülkemizdeki varlığının nasıl genişleyerek devam ettiği 
ise, dağıtıldığı açıklanan 13 milyon Türk lirası rüşvet
le iyice kesinlik kazanmıştır. 

Lockheed skandali sadece bir ahlâk sorunu değil
dir. Sorun artık, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve 
toplumumuzun haysiyeti sorunu haline gelmiştir. 
A. B. D. uçak şirketinin, kişi ve toplumun haysiyeti
ni paraya havale ederek, sonuçta Devletimizin itiba
riyle oynama cüretinde bulunduğu acı bir gerçek ola
rak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye Cumhuriyetinin haysiyetini korumak, mil
letimizin çıkarlarını savunmak için namuslarımız üze
rine ettiğimiz yeminin gereği olarak, Lockheed Şir
ketinin ülkemizde hangi kişileri veya kurumları satın 
aldığının Parlamentomuz tarafından ortaya çıkarılma
sı zorunludur. 

1. Lockheed firmasının Türkiye'deki temsilcisi 
kim veya kimlerdir? 

2. Bu kişilerin her hangi bir şirketle ilgileri var 
mıdır? 

3. Söz konusu şirket T. H. Y. ve Silâhlı Kuvvet
lerimiz için araç, gereç veya çeşitli tiplerde uçak 
satınalmış mıdır? Almışsa, bu konuda nasıl bir yol 
izlemiş ve alım için hangi resmî kişi veya kuruluşlar 
karar vermişlerdir? 

4. A. B. D. Senatosu Alt Komisyonu Başkanı ta
rafından açıklanan raporun metni nedir ve bu metin
de Türkiye'ye ait bilgiler nelerdir? 

5. 1968 yılından bu yana Lockheed firmasından 
T. H. Y. veya Silâhlı Kuvvetlerimiz için ne miktar
da araç, gereç ve uçak satınalınmıştır? Yeni araç, ge
reç ve uçakların alınması için bu günlerde her hangi 
bir görüşme var mıdır? ' 

6. A. B. D. uçak şirketinin Türkiye'de dağıttığı 
resmen açıklanan 13 milyon Türk Lirası kimlere ve
ya hangi kuruluşların yetkililerine verilmiştir? 

Yukarıda yer alan soruları cevaplarıyle açıklığa 
kavuşturulmakta yarar ve zorunluk vardır. 

Türkiye Cumhuriyetinin uluslar arasında haysiye
tini ilgilendiren bu derece çok hayatî sorunun Par
lamentomuz tarafından derhal ele alınıp araştırılma
sında ve milletimizin aydınlatılmasında, rüşvet alan
ların teşhiri ile suçluların adalet organlarına teslim 
edilmesinde sayısız yarar vardır. 

- 931 — 



M. Meclisi B : 53 10 . 2 . 1976 O : 1 

Anayasamızın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Gaziantep Adana 
İbrahim Hortoğlu Osman Çıtınk 

Bursa* Adana 
Mehmet Emekli llter Çubukçu 

İzmir Adana 
Neccar Türkcan Hasan Cerit 

Van 
İhsan Bedirhanoğlu 

K. Maraş 
İsmet Ağaoğlu 

Hatay 
Sabri İnce 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Hatay 
Malik Yılman 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Malatya 
Mehmet Delikaya 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

l. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'nın 
içişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/121) 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Komisyondan istifa önergesi vardır, 

Sayın Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Seçilecek Yüce Meclis üyeliğine geldim; 
Arzum hilâfına, atamayla aday gösterilip seçildi

ğim İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum, 
bilgilerinize hürmetlerimle arz ediyorum. 

Bitlis 
Abidin İnan Gaydalı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ile 
Mardin Milletvekili ibrahim Aysoy'un, gübre fiyat
larının indirilerek köylümüze daha ucuz verebilme im
kânlarını tespit 'etmek amacıyle bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergeden imzalarını geri aldık
larına dair önergeleri. (10/16, 4/122) 

BAŞKAN — Geri alma önergesi vardır., okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırma 

sı Yapılmasına ait kısmının 5 nci sırasını işgal eden 
Çankırı Milletvekili ve 10 arkadaşının gübre fiyatları

nı indirme için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
verilen Meclis Araştırmasının güncelliği ve değerini 
kaybettiği için imzalarımızı geriye alıyoruz. 

Çankırı Mardin 
Mehmet Ali Arsan İbrahim Aysoy 

BAŞKAN — Bu duruma göre, Araştırma önerge
sinde İçtüzüğün istediği 10 imza kalmadığından, öner
ge gündemden çıkarılacak ve işlemden kaldırılacaktır. 

3. — Yurt dışındaki Türk İşçilerinin bazı sorunları 
ile ilgili Kanım tasarısının geri verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi. (1/305, 3/560) 

BAŞKAN — Geri alma hususunda bir Başbakan
lık tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 6 . 1975 tarihli ve 71 - 1983/3095 sayılı 

yazımız. 
Bakanlar Kurulunca, Türkiye Büyük Millet Mecli

sine arzı 10 . 6 . 1975 tarihinde kararlaştırılan ve ilgi
de kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulmuş olan 
«Yurt Dışındaki Türk İşçilerinin bazı sorunları ile il
gili Kanun Tasarısı», nın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine 
göre geri gönderilmesini saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasan geri ve
rilmiştir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Ta
rifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, değişik 
86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) (S. Sayısı : 
221) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesinde yer 
alan Kanun Tasarısının görüşülmelerine başlıyoruz. 

Komisyon burada. Hükümet?... Yok. 

Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, Van 
Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İzmir 
Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının, 
31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (2144, 
2/99, 21247, 2/348) (S. Sayısı : 223) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü maddesinde yer 
alan; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 arkada
şının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli, Van Millet
vekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının 31 . 12 . 1960 
gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46, 47 ve 
48 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun teklif
leri ve Plan Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunuyorum : Raporun okunmamasını arzu eden
ler lütfen. işaret etsinler. Okunmasını arz edenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler; 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Ha
san Tosyalı, şahısları adına Sayın Enver Akova, Sayın 
Tufan Doğan Avşargil, Sayın Fahri Özçeük, Sayın İl-
yas Seçkin, Sayın Harun Aytaç. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına, buyu
run Sayın Hasan Tosyalı. 

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

Bugün Türkiye Cumhuriyetinin Millet Meclisi, hal
kımız için, milletimizin alt tabanını teşkil eden esnaf 
ve sanatkârlarımız için çok hayırlı ve çok faydalı bir 
Kanonu müzakere etmek mutîuluğundadır. 

• Her partiye mensup çeşitli adetteki ve dört par
tiye mensup milletvekili arkadaşlarımız, milletimizin 
büyük bir alt taban kesim:ni teşkil eden esnaf ve sa
natkârlarımızın bugün vergi ödemekte, içinde bulun
duğu sıkıntıdan kurtulması için Kanun teklifinde bu
lunmuşlardır. 

Bu öneriler, Bütçe Plan Komisyonumuzda ayrı 
ayrı tezekkür edilmiş ve hepsinin getirdiği ilke ve öne
riler dikat nazara alınarak, Bütçe Plan Komisyonu-

(1) 223 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

nün müşterek bir kanun teklifi olarak Yüce Meclisi
mize inmiştir. 

Buna göre, esnaf ve sanatkârlarımızı bugüne ka
dar çok üzen, çok tedirgin eden, işinden ve gücünden 
alıkoyan defter tutma işi, müzakeresini yaptığımız bu 
Kanun teklifi ile hemen hemen ortadan kalkmakta
dır. 

Defter tutmayı mecburî hale getiren ve eskiden 
çıkmış bu konudaki 193 sayılı Kanunun 46, 47 ve 48 
nci maddeleri ile tayin edilmiş olan hadler yani; Şu 
miktara kadar olan veya şu miktardan yukarısı defter 
tutmaya tabidir şeklindeki miktarlar; müzakereye baş
ladığımız şu Kanun teklifinde yükseltilmiştir. 

Böylece esnafımız, sanatkârımız, küçük kasabalar
da, büyük şehirlerde ve bilhassa küçük köy - kent du
rumunda olan köylük yerlerdeki esnaf ve sanatkârımız, 
bundan böyle defter tutma külfetinden kurtulmuş ola
caklardır. Çünkü, miktarların tabanları yükseltilmekte
dir. 

Bu Kanunu kabul etmekle çok iyi bir iş yapmış 
olacağız. Çünkü, yekûnu 3,5 milyona varan esnaf ve 
sanatkârlarımız, gelişmekte olan Türkiye'mizin bilhas
sa sanayi kesiminin yaygın alt tabanını teşkil eden es : 

naf ve sanatkârımız, vergi ödemeyi candan istemekte
dir; fakat ödeyeceği verginin, çalışma şekli ve yeri 
itibariyle çok gayrî müsait olduğundan ve çok çeşitli 
halk kitlesine ve çok çeşitli fertlere muhatap olduğun
dan, vesika almak, fatura almak, kayıt etmek, muha
sebesini tutmak külfeti onları fevkalâde meşgul ediyor, 
hatta içinden çıkılmaz hale getiriyordu. Bu sebeple ço
ğu (cahil demiyeyim) bu işin üstesinden gelemeyen 
kişiler olduğundan; defterini tutturmak, muhasebesini 
yaptırmak için, ödeyeceği vergiden çok daha fazlasını 
kasaba ve şehirlerde bulunan muhasiplere ödemek 
zorunda kalıyordu. 

Esnaf ve sanatkârımız devlete, burada tayin edilen 
matrahların üstünde olmak şartryîe vergisini memnu
niyetle vermek istiyor; fakat defter'tutturmak için öde
yeceği vergiden çok daha fazlasını muhasiplere öde
menin ıstırabını çekiyordu. Asla şüphemiz yok ki; 
bu Kanunu kabul etmekle, 3,5 milyon esnaf ve sa
natkârımızı götürü usulle vergiye tabi tutmakla Dev
let Hazinemiz zarar etmeyecektir. Bilâkis bu kitlemiz 
severek, isteyerek daha çok Hazinemize vergi vermiş 
olacaktır. Aynı zamanda işinden, gücünden kalmaya
cak ve zorluklara tabi olmayacaktır. 

Bu sebeple, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
olarak bu teklifin lehindeyiz. 
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Diğer partilere mensup arkadaşlarımızın teklifleri 
yanında, bizim partimize mensup Salih Yıldız ve 5 
arkadaşının da; küçük esnafın, sanatkârın defter tut
ma mecburiyetinin kaldırılması, götürü vergiye tâbi 
olması hakkında teklifi vardır. 

Bütün partiler, küçük esnaf ve sanatkârlarımızın 
defter tutma mecburiyeti ile katlanmakta oldukları 
yükün hafifletilmesi yolunda hemfikirdirler. Bu görüş
lerinden dolayı bütün partilere teşekkür ederiz. İnşal
lah Yüce Meclisimiz bu Kanunu bugünkü müzake
relerde daha iyi katkılarla, kitlemiz için daha fayda
lı hale getirir ve kabul eder; böylece büyük bir hizmet 
etmiş oluruz. 

Sayın Başkanım, şu hususu kısaca belirtmek istiyo
rum : 

Bütçe Plan Komisyonunun Meclisimizin bugünkü 
müzakeresine sunduğu teklifte dahi, bazı rakamlar kü
çük tutulmuştur. Burada 8 bin lira, 70 bin lira, 150 
bin lira gibi, maddeleri gelince üzerinde konuşacağımız 
rakamlar da küçük tutulmuştur. 

Bugünkü hayat şartları, iptidaî maddenin pahalı
lığı ve gittikçe de her memlekette olan bir miktar enf
lasyon ve paranın değerinin düşmesi gibi hususlar dik
kat nazara alınınca, buradaki miktarlar da kâfi de
ğil. İnşallah maddeler geldiği zaman, bütün partilerle 
ittifak halinde bu miktarları biraz daha yükseltirsek, 
esnaf ve sanatkârımızı bugünkü realitenin içerisinde 
rahatlıkla iş yapma ve başarı gösterme imkânına ka
vuşturmuş olacağız. 

Kalkınmakta olan Türkiye'mizin sanayi kesminin 
geniş tabanını teşkil eden esnaf ve sanatkârımıza, bu 
Kanunu kabul edilmiş olarak sunmakla bahtiyar ola
cağız. Meclisimizin aynı yolda karar vereceğini ümit 
ediyoruz. 

Grupum adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Şahıslan adına Enver Akova... 
ENVER AKOVA (Sivas) — Söz hakkımı Sayın 

Kırbaşlı'ya veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı?... Yok. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, buyurun efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
193 sayılı Yasanın 46, 47 ve 48 nci maddelerinin 

değiştirilmesiyle ilgili bu teklif küçük esnafı bir sı
kıntıdan kurtaracaktır; defter tutma mükellefiyetin
den bir ölçüde kurtaracaktır. Çünkü, 1961 yılında 

çıkarılan Vergi Usul Kanunu, bir kısım kuruluşları 
ve meslek erbabını defter tutmakla yükümlü kılmış, 
istisnaları da ayrıca tespit etmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ise, 47 ve 48 nci 
maddeleriyle götürü usule tabi olmanın genel ve özel 
şartlarını tespit etmiştir: Bir işyerinin, gayri safi ge
lir toplamının 180 lirayı ve yıllık gelirinin de 8 000 li
rayı aşması halinde, defter tutmakla yükümlü ola
cağını saptamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun yürürlüğe girdiği 
yıllarda belki bir değer ifade edecek olan bu miktar
ların bugün gerçekten anlamı kalmamıştır. Gayri sa
fi gelir toplamı 180 lira olan işyeri bulmak bugün 
köylerde dahi mümkün değildir. 8 000 lira da, defter 
tutma yükümlülüğünün sınırı olma özelliğini kaybet
miştir. Çünkü paramızın değeri, 1960- 1961 yıllarına 
göre oldukça düşmüştür. Bilhassa enflasyonist tutum 
ve gelir şişmesi, hayat şartlarının oldukça ağırlaşma
sı küçük esnaf ve sanatkârları da, diğer dar gelirli 
kesimlerde olduğu gibi, zor duruma düşürmüştür. 

Defter tutma mükellefiyetindeki hadleri değiştir
menin başka nedenleri de vardır. Psikolojik olarak 
küçük esnaf, sanki Devletin eli kendilerinin cebinde 
imiş gibi bir duygunun içerisine girmiştir. Çoğu za
man, «Devlet, elini cebimizden çıkarsın; götürü 
usulde istediği vergiyi verelim» diye konuşmaya baş
lamışlardır. 

Basit de olsa, defter tutacak kadar okuryazarlı
ğı ve bilgiye sahip olmadıkları için gereksiz ve hak
sız olarak vergi cezası ödemek zorunda kalmakta
dırlar. 

Ayrıca, defterini muhasebecilere tutturuyorlar, 
onlara da para ödemek zorunda kalıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka şey daha oluyor: 
Ehliyetli muhasebeciler vergi kanunlarındaki boşluk
ları bildikleri için, esnafın vergi kaçırmalarına se
bep oluyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, her demokratik ülkede va
tandaş vergi ödemek zorundadır. Devletin, nasıl va
tandaşa karşı borçları varsa, vatandaşın da Devlete 
karşı borçları vardır; kendi takati içerisinde vergi 
ödemelidir; ama vergi almak için vergi kaynağını 
da kurutmamak gerekmektedir. 

Ülkemizde vergi adaletini sağlamak, az kazanan
dan az; çok kazanandan çok vergi alabilmek için dü
zenlenen yasalar, alınan kararlar bugüne kadar sağ
lıklı bir biçimde işlememiştir. Nasıl, gelir dağılımın
da adaletsiz bir düzen devam ediyorsa, vergi konu
sunda da aynı düzen devam etmektedir. Bir hesaba 
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göre, millî gelirden 15 milyar lira alan 326 bin aile 
4 milyar lira vergi ödemesi gerekirken, yalnız 850 
milyon lira vergi ödemektedir. Buna mukabil millî 
gelirden 9 milyar lira alan 1 842 000 memur, işçi ve 
ücretli 2 560 000 000 lira vergi ödüyor. 

Görüyoruz ki, vergi oranlarını artırıcı, ya da dü
zenleyici Yasalar, uygulamadaki hatalar yüzünden 
vergi kaçakçılığına sebep olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, vergi kaçakçılığı en çok 
ticaret ve sanayi sektöründe, serbest meslek sahip
leri sektöründe göze çarpmaktadır. Bugün vergi mü
kellefinin en az % 50'si vergi kaçırmaktadır. Bunun 
çaresi bulunmalıdır. İstatistiklere göre, her 100 lira
nın 76 lirası kaçırılmaktadır. Bu yasa değişikliğiyle, 
temenni ederiz ki, küçük esnafımız defter tutma mü-
kellefiytinden kurtulurken, toptancıların fatura oyun
larına uymasınlar, Devlet bütçesinin vergi gelirlerini 
sekteye uğratmasınlar. Temennimiz budur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 
Sayın Fahri Özçelik?„ Yok. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Grup adına 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Neccar Türkcan. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECCAR TÜRK
CAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

193 sayılı Kanunun 46, 47, 48 ve 87 nci madde
lerini değiştiren kanun teklifleri hakkında Cumhuri
yet Halk Partisinin görüşlerini belirtmek üzere.huzu
runuzdayım. Şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan 193 sa
yılı Kanunun 46» 47, 48 ve 87 nci maddeleri 1963 yı
lında yürürlüğe girmiş olup, o günden bu yana 12 
yıl geçmiştir. Bu kanuna 21 nci maddenin ve 31 nci 
maddenin de eklenmesi için teklifimiz var. 12 yıldan 
bu yana hepimizin bildiği gibi, mal birim fiyatları 
çok artmıştır. Bu kanun yürürlüğe girdiğinde bir ki
lo pirinç 250 - 300 kuruş, bir metre kumaş 50 - 60 
lira idi. Bugün ise, bir kilo pirinç 1 3 - 1 4 lira, bir 
metre kumaş ise 250 - 300 liradır. Ayrıca paramız 
5 - 6 sefer değer kaybına uğramıştır. 

Bugün 400 bin civarında götürü vergi ödeyen kü
çük esnaf ve sanatkâr, artan fiyatlarla, her geçen gün, 
gelir vergisine tabi olarak, defter tutma yükümlülü
ğü karşısında kalmaktadır. Bugün, en ufak bir simit 
satıcısı bile, 36 bin liralık, deftere tabi olmanın yü
kümlülüğünü çoktan aşmış bulunmaktadır. 

12 yıl önce yürüttüğe girmiş kanunun balen de
ğişmeden yürürlükte kalması sakıncalıdır. Esnafı
mızın büyük kesimi yeterince okuryazar olmadığı 
için, defter tutmak kendisine ceza korkusu getir
mektedir. 750 bin civarındaki gelir vergisine tabi 
vergi mükelleflerinden, belki 50 - 60 bin kadarını, bu 
kanun değişikliğiyle, götürü usulde vergiye tabi kı
lacağız. Zaten bunlar, esnaf ve sanatkârlarımız olup, 
büyük bir kısmı, ciroları düşük de olsa, 12 yıl önce
ki bu kanunun, 30 yıldan önce düzenlenmiş, işyer
leri gayri safi iratlarının 180 lirayı geçmiş olmasın
dan, dükkân kiralarının yüksekliğinden, deftere tabi 
tutulmuşlardır. Bunlar içinde, ekmeğini zor çıkaran 
berber, lehimci, ayakkabı tamircisi, gazocak tamirci
si, hallaç, şoför, dolmuşçu gibi esnaf ve sanatkâr
larımız vardır. Az okumuş bu esnaf ve sanatkârları
mız, defterlerini tutmaları için bu işi özel muhasebe 
büroları olan kişilere yaptırmaktadırlar. Zaten, ka
zançları kendi ailelerine yetmeyen esnaf ve "sanatkâr
larımız, kendi ekmeklerini bir. başkası ile Jjölüşmek 
zorunda kalmaktadırlar ve hükümete, kazanmadık
ları için, kazanamadıkları için vermediklerinin 3-5 
mislini,, defter tasdik edilirken defter parasına, no
ter tasdikine ve dolayısı ile birçok kırtasiyeciliğe har
camaktadırlar. Bu kanun yürürlükte kaldığı sürece 
de böyle devam edecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, küçük esnaf ve 
sanatkârlarımızın daha rahat şartlar altında çalışma
sını istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin 
iş adamlarını, küçük esnaf ve sanatkârlarımızda gör
mektedirler. Onun için, bu kanunun bir an önce çık
masın^ ve esnaflarımızın bir an önce rahatlamasını 
gönülden istemekteyiz. 

Bu arada, 21 sayılı Gelir Vergisi Kanununun de
ğişikliğini öneriyoruz. Artık para değeri kalmamıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim de bu konu
da teklifimiz vardır. Adalet Partili, Demokratik Par
tili arkadaşlarımızın da bu konuda kanun teklifleri 
vardır. Küçük esnafın bir an önce defterden kurta
rılması ve daha iyi yaşayabilmesini sağlaması için, 
bunun bir an önce, hep beraber, elbirliği ile çıkaca
ğının inancı içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, küçük esnafımız binbir 
zorluk içinde çalışmaktadır. Bu nedenle, asgarî ge
çim indiriminin de bu kanunla yükseltilmesinden ya
nayız. Eğer asgarî geçim indirimi yükseltilmezse, es
kiden mükellef için 1080 lira, ailesi için 1080 lira her 
çocuğu için 720 lira olan asgarî geçim indirimi çok 
düşük kalacak, esnafımızın büyük bir kesimi bu ko-
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nuda mağdur duruma düşecektir; vergiler üç beş mis
li artacaktır. Bunun yükünü esnafımız çekecektir. Ha
len bugün 52 liralık Bağ - Kur primini ödeyeme
yen, pazar pazar koşan esnaflarımız vardır. Bunlar 
bu primi ödeyememektedirler. Bu durumdaki esnafla
rımıza büyük külfet getireceği için, 31 nci maddenin 
ek madde olarak (Cumhuriyet Halk Partisi olarak bi
zim de teklifimizde olduğu için) yeniden bu kanunla 
birlikte düzenlenmesi için değişiklik önerisi verdik. 
Eğer bu da çıkarsa, esnafımızı normal olarak rahat
latacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, elbette bu kanunu bütünü 
ile ele almak gerekir. Böyle parça parça değişiklikler
le biz maliyenin düzeleceğine, halkımızın da daha 
rahat nefes alacağına inanmıyoruz. Bu, bir düzen de
ğişikliği meselesidir. Ele aldıktan sonra bütün kanunu, 
az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alın
masından yanayız. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak bu kanunun, elbirliği ile bir an önce çık
masından yanayız. 

Ancak, ihtilâf konusu olan ve maliyecilerimizin 
üzerinde çok durduğu bir madde var. 47 nci madde
nin 2 nci fıkrası bu kanunun en önemli noktasıdır. 
Bu nedenle Genel Kurulumuzda bunun enine boyu
na tartışılması faydalı olacaktır. Maliye Bakanlığın
ca bu konuda belirgin ve sorunu açığa kavuşturucu 
bir sonuca varılmadığı ve bununla ilgili gerçekçi ve 
bilimsel çalışmalar yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ger
çekte 47 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki tavanın ar
tırılması belki onlara göre vergi kaybına sebep ola
caktır; ama 70 bin lirada aynı tutulması veya daha 
aşağı düşürülmesi de küçük esnafımızın mağduriye
tine büyük ölçüde sebep olacaktır. 

Bunu kısaca örnekleyelim: Bu deftere tabi olma
nın, hani iradı gayri safiyle, kira bedeliyle, vergi de
ğer beyanı ile örnek alınması geçersizdir. Şöyle ki: 
Bütün milletvekiîlerimizin seçim bölgelerinde tanıdı
ğı esnaf arkadaşları vardır. Büyük bir dükkân var
dır, 300 metredir; ama içindeki adam yetersizdir, 
mevkii iyi değildir, adam az kazanır. Bunun vergi 
beyanı büyük olduğundan, adam defter tutmak zo
runda kalacaktır. Öbür taraftan, bir köşebaşı vardır, 
ufaktır, işlek bir yerdedir, değer düşüktür; bu adam 
defter tutmayacaktır. Buna daha açık bir örnek vere
lim: Ankara'nın muhtelif yerlerinde büfeler var; hep
si aynı tiptir, aynı yapıdadır, değerleri de aynı olma
sı lâzımdır. Ama bunlar aynı oranda mı iş yapıyor, 
yoksa değişik değişik oranda mı iş yapıyor? O neden
le, 47 nci maddenin 2 nci fıkrasının durumu geçer-

j sizdir; tartışılarak en iyi şekilde meydana getirilmeli 
j ve şahsî kanaatime göre de, 48 nci maddenin esasla

rına dayandırılmalıdır. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 

ı olarak maddeler üzerinde de görüşlerimizi beyan 
edeceğiz ve bu kanun ile küçük çiftçinin yanında ol
duğumuz gibi, küçük esnaf ve sanatkârlarımızın da 
daima yanında olduğumuzu seçim bildirgemizi açan
lar açıkça göreceklerdir. 
• Cumhuriyet Halk Partisi olarak, büyük sermaye 

f çevrelerinin sömürüsünden küçük esnafı kurtarmak 
için, elbirliği ile mücadele vermek boynumuzun bor
cudur. Dev mağazaları da küçük esnafa kurdurmak 
ve onların daha insanca yaşamasını sağlamak hepi
mizin görevi olmalıdır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, küçük es
nafa rahatlık getirecek bu kanunun bütün esnafımı-

j za hayırlı ve yararlı olmasını diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
I A. P. Grupu adına Sayın Yücel Dirik, buyurunuz 

efendim. 
A. P. GRUPU ADINA YÜCEL DİRİK (îz-

I mir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Bugün, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
I 46, 47, 48 nci maddelerini ve Ibazı fıkralarını değiş-
I .titimde üzere müzakerelere başlamış (bulunuyoruz. 

Görüyorum ki, konuşan bütün parti sözcüleri bu 
I maddelerin değiştirilmesinin leıhindedir; orta kesimin 

% 90'ını teşkil eden esnaf ve sanatkârımızı raihat-
I latacak teklifler ileri sürmektedirler, 

I Sevgili arkadaşlarım, esasen çıkacak olan 46, 47 
I ve 48 nci maddedeki değişiklikler, 507 sayılı Kanu-
I na göre kurulmuş esnaf ve küçük sanatkâr dernekle-
I rine kayıtlı üyeleri ilgilendirmektedir. Sanayi ve ti

caret odalarına kayıtlı üyelerle ilgisi yoktur, yani 
yüzde yüz esnaf ve sanatkâr derneklerine kayıtlı üye-

I lorle ilgilidir. 
Sevgili arkadaşlarım, nasıl ki şu sıon bir hafta 

içinde çiftçilerimize birtakım kolaylıklar getirmişsek, 
I ki 90 ibin liraya kadar Ziraî gelirleri vergiden muaf 
I tuttuk, bilâhara üç sene müddette arzu eden çiftçi 
I deftere tâbi olabilir, arzu eden çiftçi götürü vergi -
I ye tâbi alabilir, şeklinde kendilerine bir yetki ver-
I dik, aynı bunlar gibi esnaf ve sanatkârlarımız için 
İ de şu kıymetli arkadaşlarımızın hazırladıkları ve hu-
I zurlarınıza getirdikleri teklifleri Adalet Partisi Grupu 
I olarak benimsemiş ve kabule hazır bulunuyoruz. 
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Bu muhtelif tekliflerden esinlenerek huzura gelmiş 
lodan Bütçe Plan Komisyonumuzun kararım, yine 
biraz sonra arz edeceğim 'bazı ilâvelerle kabul etme
ye hazır olduğumuzu da 'bildirmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi meselenin yanlış 
anlaşılmaması gerekir. Küçük esnaf ve sanatkârlara 
'birtakım kolaylıklar sağlayacak bu kanun ne getire
cektir, ne götürecektir? Esnaf ve sanatkârın kazan
cı ve kaybı, devletin kazancı ve kaybı söz konusu 
olacak mıdır? 

Netice olarak, bu kanunun çıkması ile hem esnaf 
ve sanatkârlarımız memnun olarak ve hem de Hazi
ne memnun olacaktır. Esnaf ve sanatkârımız bir
takım kolaylıklar beklemektedir. Esnaf ve sanat
kârımız, «Vergi ödemeyeyim» dememektedir. Esnaf 
ve sanatkârımız da, Türk Milletinin diğer kesimleri 
gibi vatan, millet müdafaası mevzubahis olduğunda 
canını bile feda etmekten çekinmemekte ve gücüne 
göre vergi vermeyi de istemektedir; fakat haksız ve 
yersiz birtakım zorluklardan, Maliyenin yarattığı 
müşkülâtlardan, netice alınmayacak birtakım mev
zuattan kurtulmak istemektedirler. 

.Bu çıkacak kanun ile 500 bine yakın esnaf ve 
sanatkârımız bu sene defter tutana yükümünden kur
tulmuş olacaktır. Esasen defter tutma yükümünden 
kurtolmasa ne olur? Defter tutan esnaf ve sanat
kârımızın son malî yıl içinde ödedikleri vergi mik
tarına 'bakalım Sevgili arkadaşlarım, 427 (bin defter 
tutan esnafımız 96 milyon lira vergi ödemiş. Esnaf 
basma ortalama 255 lira geliyor Ne olmuş? Maliye 
defter tutturmuş. Ne olmuş yani?.. Ne almış? 255 
lira ortalama vergi almış. Sözde vergi kaçırtmamak 
için, birtakım gelirleri tespit etmek için küçük es
naf ve sanatkârımızı defter tutmaya zorlayan Maliye 
neticede muvaffak olamamıştır. Neticede de ne ol
muş? Deftere tabi olan yalnız küçük esnaf ve sanat
kârımız ıstırap çekmiştir, acı çekmiştir, zorluk çek
miştir. Esnaf ve sanatkârımız, «Ben defter tutmuşum 
255 lira veriyorum. Bu defter kaldırılsın, ben kazan
cıma göre 1 255 lira da vermeye hazırım, 2 255 lira 
da vermeye hazırım. Yeter 'ki Maliye bana kolay
lık getirsin» demiştir, istatistikler de esnafımızın ne 
kadar haklı olduğunu göstermektedir, 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, esasen esnaf ve sa
natkârımızla, vergi ile, defterle ilgili, gerek 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu ve gerekse 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu bugünün gerçeklerine uymamakta, 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Mev

zulbahis ettiğimiz, üzerinde konuştuğumuz maddele
rin değil, daha birçok maddelerin değiştirilmesi ge
rekmektedir. 

Esasen bu noksanlığı anlayan, bu kanunların ih
tiyaca cevap vermediğini analyan Maliye Bakanlığı
mız çok ciddî olarak, hem milleti, hem Devleti 
ve Hazineyi, hem bütün halkımızı memnun edecek 
yeni birtakım tasarılar hazırlamaktadır; fakat o ta
sarılar hazırlanınoaya kadar, bugün için modası geç
miş, gerek Vergi Usul Kanununun, gerekse Gelir Ver
gisi Kanununun bu değişiklikleriniıı de acele yapıl
ması gerektiğine A. P. Grupu olarak inanmış bulu
nuyoruz. Ve yine yakında görülecektir ki, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili ve limitleri kapsayan 
maddeler, işletme defteri limitlerini, muzaaf usul
deki defter limitlerini kapsayan maddeler hakkında 
da yine arkadaşlarınıizın vermiş bulundukları tekif-

• ler yakında gündeme gelecektir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarıtrj, biraz evvel arz et
tiğim; gerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, gerek
se 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu bugünün ihtiyaç
larına katiyen cevap verememektedir. Bu kanunlar 
artık yaşlanmıştır. Bu kanunların hem hukukî boş
lukları, hem de kanunlarda yazılı rakamların bir 
mana ifade etmemeleri, çeşitli nedenlerle kıymetle-
rini kaybetmeleri neticesinde bu kanunlar tatbik edi
lemez, ihtiyaçlara cevap veremez; bu kanunlar es
naf ve sanatkârı üzmekten ve hatta Hazineyi zarara 
uğratmaktan başka işe yaramaz hale gelmişlerdir. 

Bu kanunlar niçin yaşlanmıştır, niçin modası 
geçmiştir? Bu hususta da birkaç madde halinde bir 
toparlama yapmak isterim, 

En son değişiklikler, takdir buyurursunuz, 1961 
yılında olmuş ve yine o zamanlar 193 sayılı Kanu
nun 46 ve 47 nci maddeleri değişmiş ve yine aynı 
sene sonunda - Aralık 1960 sonunda - Vergi Usul Ka
nununda değişiklikler olmuş; bunların üzerinden 15 
sene geçmiş ve bu kanunlardaki boşluklar; vergi zi
yamı önleyemeyen, vergi kaçağım önleyemeyen ve 
üstelik esnaf ve sanatkâra külfet yükleyen maddele
rin bulunması nedeni ile 15 sene evvel belki iyi 
olabilen kanunlar artık günümüzde ihtiyaçlara cevap 
veremez olmuştur. 

Sevgili arkadaşlarım, bilhassa ikinci olarak, bu 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci madde
sindeki 180 liralık bir gayri safî irat vardır. Bu, . 
yıllık gelir ıolup, tamamen sembolik kalmıştır. 1939 
senesinde yapılan bir tahrirle, yazımla tespit edilen 
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bu. 180 liralı'k gaıyrisafî iratların taıbiatıyle bugün biç- I 
'bir manası yoktur. Hele, 1939'dan sonra 1942'de t 
bir devalüasyon 'olmuş; dolar 140 kuruşa, 1947'de j 
280 kuruş, 1958'de 920 kuruş olmuş ve 1970 sene- | 
sinde 15 lira 60 kuruş olmuş ve yine aynı şekilde pa- I 
ranın iç kıymeti 1939'dan 1976'ya kadar 18 defa de- [ 
ger kaybetmiş. Bunlar neticesinde, ıbu kanunun I 
47 nci maddesinde belirtilen gayrisafî İratların hiçbir I 
kıymeti kalmamış ve bunun için bu kanun ve bu | 
maddeleri lihtiyarlamıştır. Ve yine,, aynı zamanda | 
48 nci maddedeki 8 000 liralık tavan gelir, 8 000 I- [ 
ranın üzerindeki gelirlerin deftere tabi olması, yine | 
aynı para değerindeki sukut dölayısıyle bir mana ifa- ı 
de etmez olmuştur. | 

Yine 1319 sayılı bir Kanun çıkmış ve 1971'de t 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla vatandaş, gayrimen- [ 
kul sahipleri, vergi değerini bildiren beyannameleri- j 
ni vermişlerdir ve esasen Devlet birçok vergileri, bu 
beyannamelerdeki değerler üzerinden almıştır. Bu de
ğerler yanında gayri saftî irat da yine manasını, ehem
miyetini kaybetmiştir. 

Şu halde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bu
gün hiç bir hükmü kalmamış ve bugünkü ihtiyacı 
karşılayamaz olmuştur. 

Yine, Gelir Vergisi Kanunundaki birtakım dilim- I 
ler, esnafı ağu vergiye tabi tutan hükümler taşımak
tadır. 2 500 liraya kadar yıllık gelir (artık yıllık ge- I 
lir olur mu?), yüzde 15 vergiye tabi, 5 000 liraya ka
darı yüzde 20'ye, ondan sonra gelen 5 000 lira için 
yüzde 30, ondan sonra gelen 5 000 lira için yüzde 40 
vergiler... E, bunlar, neticede 50 - 60 bin lirada yüz
de 50'ye varması ve Malî Denge Vergisi dahil, vergi I 
oranlarının yüzde 65'e kadar çıkması neticesinde, I 
ağır bir vergi olması neticesinde esnafımız zor du- I 
rumda kalmış ve nihayet esnafımızın gelirini deftere 
tabi tutmakla vergisini tespit etmek mümkün olamaz I 
olmuştur. I 

Bu mümkün olamayacağına göre, şu halde boşu 
boşuna esnaf ve sanatkâra defter tutturmamak gere- I 
kir. 

Yine, gerek 213 sayılı Kanun, gerek üzerinde gö
rüştüğümüz 193 sayılı Kanun vergi ziyamı, vergi ka
çağını önleyici tedbirleri getirmediği için bir kıymet 
ifade etmemektedir. Bu kanun yüzünden, bugün Ma
liye ile vatandaşımız, esnaf ve sanatkârımız hırsız - I 
polis oyunu oynamaktadır. 

Esnaf ve sanatkârımıza bu kadar ıstırap çektir
meye hiç lüzum yoktur, buna hakkımız da yoktur. 
Esnaf ve sanatkârlarımızı hırsız polis oyunu oyna- I 
maktan en kısa zamanda kurtarmak gerekmektedir. I 

I Bunların yanında birtakım teknik sorumluluklar 
t da vardır. Muhasebeci bulmak, hele köy ve kasaba-
j lardaki esnaflar için bu çok mühim bir meseledir ve 
I yine bunların yanında, esnafın hukuk ve muhasebe 
I bakımından bizzat bilgi yetersizliği, mevzuattan an-
[ lamaması, çok yerlerde okuma yazmasının az olması 
I veya hiç olmaması gibi durumlar esnafımızı defter 
i tutmaya karşı tedirgin etmektedir, defter tutmak 
I kendisine bir karlı dağ gibi gelmektedir. Bunların ne-
ı ticesinde de, yine defter meselesinin verdiği bir hu-
I zursuzluk, bir korku vardır; âdeta Maliye, esnafa; 
t esnaf ve sanatkâr da Maliyeye düşman haline gel-
I mistir. 

[ Şu halde, bu kanun bugün tamamen artık kıyme-
ı tini, manasını, işlerliğini, geçerliliğini yitirmiş durum-
[ dadır. O halde bunu değiştirmemiz gerekir. 

Bilhassa, çiftçileri de, yine defterden ve birtakım 
I muafiyetlerden kurtarmamız ve defterden azade bı

rakmamız, aynı hakkı esnafa da vermemizi emret
mektedir. Bunların yanında en mühimi de, bizim ge
rek Hükümet olarak, gerek Adalet Partisi olarak 
programımıza girmiş bir durum vardır, esnaf ve sa
natkârımız hakkında görüşlerimiz vardır, prensiple-

I rimiz vardır. Bugünkü kanunun 46, 47 ve 48 nci mad
deleri Hükümetimizin esnaf ve sanatkârlar için dü-

I şündüğü pratik vergi alma yolu, esnaf ve sanatkârı
mızın asgari geçimini artırma anlayışı, esnaf ve sa
natkârımıza muhasebe yönünden her türlü kolaylığın 
vaat edilmesi Hükümet programında olduğundan, şu 
halde bugünkü kanunlar Hükümet programımıza da 

I aykırıdır ve bunun için do değiştirilmesini Adalet 
I Partisi Grupu olarak arzu etmekteyiz. . 

I Sevgili arkadaşlarım; Maliyemiz tarafından ha-
I sırlanmakta olan, hem vatandaşlarımızı Devleti ve 
I hem de Hazineyi memnun edecek yeni vergi siste

mi getirilinceye kadar, yeminli muhasiplik ve malî 
müşavirlik kanunu çıkarılıncaya kadar mutlak surette 

I bu kanunların tadilâtını hemen yapmak ve getirilen 
tekliflere göre oy kullanmak en büyük görevimiz ola
caktır. Bu kanunların çıkması neticesinde de, Türk 
esnaf ve sanatkârının Maliye ile arasında olan so
ğukluk kalkacak, Maliye ile küskünlüğü, kırgınlığı 

I kalkacak ve bir kardeşlik doğacak, bunun yanında, 
aynı zamanda Hazinemiz de kazanmış olacaktır. 

Zira; biraz evvel de arz ettiğimiz gibi, esnaf ve sa
natkârımız; ben şu defterden kurtulayım, ben şu fa-

I tura bulamamaktan, evrakı müspiteyi, evrakı lâzıme-
yi- bulamamaktan bir kurtulayım, muhasebe ücreti 
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vermekten kurtulayım, ben 255 lira yerine 1 255 lira, 
hatta gücüm daha fazlasına yeterse daha fazla ver
meye hazırım, diyen bir esnaf ve sanatkâr tabakası 
olduğuna göre gönüllü olarak bulunduğuna göre, ay
nı zamanda Hazinemiz de bundan istifade etmiş ola
caktır. Bunların neticesinde, bugünkü, devletle mil
let arasında vergi yönünden, Maliye yönünden doğan 
her türlü soğukluk, endîşe ortadan kalkmış olacak ve 
bu kanunlar huzur getirmiş olacaktır. 

Yalnız arzu ederdik ki, bu kanunlar bütün konu
şan parti sözcülerinin üzerinde ittifak halinde olduk
larını görüyorum, fikir birliği halindedirler iki sene ev
vel çıksın; fakat sayın Cumhuriyet Halk Partililerin 
ve kurdukları Hükümetin hatası yüzünden de, ele al
maması yüzünden de bu kanunların çıkması gecikmiş 
ve bugüne kadar kalmıştır. Bunu da bir görev ola
rak ve hadiselerin içinde yaşayan kişiler olarak belirt
mek mecburiyetindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, neticede, bu kanunların çık
ma siyle esnaf ve sanatkârlarımız hem rahatlamış ola
caklar, hem de gönüilerine göre, arzularına göre ve 
beyan buyurmalarına göre vergi vermiş olacaklar. 
Neticede, Devletimiz de memnun olacak ve işçileri
miz yanında, tarım kesimimiz yanında, orta tabaka
nın, hürriyetçi demokrasiyi müdafaa eden orta sını
fın anadireği olan esnaf ve sanatkârımız rahat çalışa
bilme, rahat vergi ödeyebilme, rahat dükkânını aça
bilme ve Maliye ile rahatlıkla diyalog kurabilme im
kânına kavuşmuş ve yedisinden yetmişine, sanatkâ
rından esnafına, her çeşit branştakiler dahil, hepsi 
memnun ve sevinçli hale geleceklerdir. Tabiatıyla bu 
esnaf ve sanatkârımız da, kendine bu kanunları çı
karma imkânını veren, bu kanunların çıkması için 
gayret gösteren hükümetleri hiç bir zaman unut
mayacaktır ve neticede onların sevinci bizim de se
vincimiz olacak ve kanunların çıkması yüzünden 
esnafın duyacağı her türlü memnuniyet, her türlü 
sevinç şu geçici görevlerimizde, şu fani ömrümüz
de bizlerin omuzlarındaki manevî rütbe yıldızları
mız olacaktır. 

Bu duygularla, 193 sayılı Kanunun 46, 47, 48 
nci maddelerini değiştirecek bu tekliflerin, biraz son
ra arkadaşlarımızın verecekler önergelerde de görece
ğiz. verilecek bu önergelere AP Grupu olaıak ay
nen iştirak ediyoruz. Bu önergeler neticesinde, de
ğişiklikler neticesinde çıkacak bu kanunların ve tek
lif değişikliklerinin esnaf ve sanatkârımıza hayır ve 
uğur getirmesini Adalet Partisi Grubu olarak te
menni eder, Yüce Meclisi saygı ile selâmlarız. 

BAŞKAN — Teşekkür etlerim sayıp Dirik: 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Şener 

Battal 
M S P GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Günümüzde vergi hukuku, devletlerin rejimlerinin 
tarifi haline gelmiş bulunmaktadır. Bir devletin ver
gi sistemini incelediğinizde, o devletm rejimim, o dev
letin ekonom politikasını tayin ve tespit etmek 
mümkün bulunmaktadır. Bu bakımdan, vergi huku
ku meseleleri geldiğinde partilerimizin, Meclis üyele
rimizin meseleye büyük ehemmiyet vermeleri gere
ğine bendeniz de önemle işaret etmek istiyorum. 

Ancak, bugün muhterem Meclisimizin kürsüsün
de, bir vergi politikasının tartışılması yerine, birkaç 
küçük tadil teklifinin görüşülmesi meselesiyle parti
ler vergi politikalarına kısaca işaret etmiş oldular. 
Bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, demokra
si hayatında tek partili nizamdan, iki partili nizama 
geçmiş olmasına rağmen, çok fikir, çoğulcu demok
rasi, pluralist toplum düzenine gelememiştir. Daha 
Açık ifade ile, partiler, fikir partileri oluşumu, fi
kir partileri olmak kabuğunu, 1973 devresi sonunda 
yavaş yavaş idrak etmeye başlamışlardır. Artık parti 
sözcüleri özel sektörcü kapitalist ekonomiyi savunan 
parti, sol teoriye veya bir diğer ifade ile sosyalist 
teoriye göre vergi alınmasını ima eden görüşler ve 
bunlara ilaveten millî görüş adı ile Millî Selâmet 
Partisinin benimsendiği millî görüş ekonomisinin ge
tirdiği vergi politikası, artık kürsüde bu vesileyle de 
olsa demokrasi, pluralist demokrasi bünyesini yavaş 
yavaş kazanmaya başlamıştır. Ancak, şunu yine ifa
de edeyim: Partiler arasındaki, bu, kendi ifade ettik
leri «doktriner kristalizasyoıı» henüz ortaya berrak 
olarak çıkmamıştır; biz Millî Selâmet Paıtisi ola
rak, artık, «partiler tavizsiz, kendi fikirlerini daha 
berrak olarak ortaya koymalıdır» görüşünü benim
semiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, prensip olarak biz ver
ginin kazançtan alınmasından yana değiliz; vergi, 
servetten alınmalıdır, serveti olandan alınmalıdır . 
Bir küçük esnaf, aldığı üç-beş kuruşu, nüfusu kala
balık aile efradının rızkını evine götürüyorsa, onun 
kazancım vergilendirme, bizim anlayışımıza göre 
doğru değildir; ama serveti varsa, hanı, hamamı var
sa, onu vergilendirmek lâzımdır. O halde, biz prensip 
olarak küçük esnafın vergilendirilmesini sevunmuyo-
ruz, 
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Şimdi, burada bazı arkadaşlarımız paradoks yap
mak isterler, derler ki: «Esnaftan, küçük esnaftan 
vergiyi almayacağız da Devîeti nereden vergi kay
nağı ile kaynaklandıracağız? Muhterem arkadaşla
rım, Türkiye'de kötü bir kapitalizm tatbikatı vardır. 
Kapitalizm tatbikatına göre, zenginler en usta vergi 
kaçırmasını bilen hesap adamlarını, muhasebe bilen 
kayıt adamlarını tutmakta \<s minarenin kılıfını na
sıl hazırlamanın gayretini yapmaktadırlar,-bunu çok 
iyi bilmektedirler, 

0 halde muhterem arkadaşlarım, vergi kaynağını 
tespit ederken bu vergi kaçırmanın, vergi hilelerinin 
araştırılmasını tespit etmek ve, «Milyonla çalanın iz
zeti ikbâlle serefrâz olması»'mn devrinin kapanma
sının şartlarının tespiti lâzımdır. 

Şimdi bakınız, bendeniz aklıma gelen bu misali 
söyliyelim:: Türkiye'de büyük şirketlerin bankalar
dan aldığı faizler, yaptığı reklâmlar masrafa girerek 
vergi muafiyetine müncer olmaktadır. O halde, siz, 
büyük bir işletmenin aldığı faizi masrafa işlet
mezseniz, tahmini bir rakamla size ifade edeyim, bu 
asgarî bir rakamdır; 7 milyar liralık vergi kayna
ğını elbette bulmak mümkündür. O halde,' meselele
re bakarken küçük ufuktan küçük bağışlarla değil, 
büyük boyutlu ekonomik verilerle ele almak lâzım
dık 

Şimdi gelelim, teklif edilen 193 Sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkındaki bendenizin arz etmek istediği görüşlere. 

Muhterem arkadaşlarım, vergilerin bı: sosyal 
psikolojisi vardır. Verginin sosyal psikolojisi deyince 
ne anlaşılır? Vergiyi ödeyen kimsenin, bu vergiyi 
öderken rahat olması, kolaylık görmesi ve vergiyi 
öderken inandırıcılığını kendisinde hissetmiş olması
dır. Verginin sosyal psikolojisi budur. 

Türkiye'de vatandaş, «Allah, Devlet kapısına dü
şürmesin, hele yergi dairesine düşürmesin» şeklinde, 
maalesef psikodepresif sıkıntılara, maliyeci korkusu
na düşürülmüştür. Bu,- son derece yanlıştır. O halde, 
vergi psikolojisi ne olmalı? 

1 — Verginin formalitesi az olmalı. 
2. — Verginin toplanması kolay olmalı. Vergi 

toplama masraflı olmarnalı; mükellef bu vergiyi 
Öderken doğduğuna pişman olmamalı. 

Vergi Usul Kanununda öyle kayıtlar vardır 
ki bir küçük esnaf, defteri kendi tutmak cesaretini 
göstermişse, bu ka/ıtlardan birini ihmal ettiği, ide 
usulsüzlük cezasını hemen y iyi verir. 
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Mesul muhasip kanunu çıkmadığı için, muhase
beciler yaptıkları işlemlerden dolayı mesul değildir
ler; yeminli muhasip durumunda da olmadıkları 
için, yaptıkları hesap, sadece defter tutma bir ecir
den ibaret kalmaktadır. Şimdi, bir küçük esnafın 
muhasebeci tutma durumuna ele alırsanız, defteri 
verdiği muhasip onu birtakım mesuliyetlere rahatlık
la götürebilir. Onun iiçn, Türkiyede bu manada bü
rokrasinin sıkıntısı hissedilmektedir. O halde, biz bu 
bürokratik katılıkları nasıl azaltabiliriz? Kaldırabili
riz demiyorum; çünkü, Türkiye bürokrasiyi çok seven 
bir memleket, kırtasiyeciliğe bayılan bir ülkedir. Bu 
katılığı kırmak ise son derece zordur, kolay değildir. 
O halde, bu bürokratik katılığı yumuşatmak lâzım
dır. îşte, Millî Selâmet Partisi olarak biz, bu kanun 
teklifini, bu bürokratik katılığı yumuşatıcı olarak gör
mekteyiz. Bunun için, bu kanunu son derece faydalı 
görüyoruz ve kanuna müspet oy kullanacağız. 

Bendeniz, Senato seçimleri vesilesiyle yaptığmı 
toplantılarda bu konuda -birtakım suallere muhatap 
olmuşumdur. «Bu defter tutma mükellefiyetini kal
dıracak mısınız?» dediklerinde, cevabım şu olmuş
tur : 

Mecliste ilk defa, galiba bütün milletvekilleri ve 
partilerin ittifak ettikleri bir mesele bu. Adalet Par
tisi de, Cumhuriyet Halk Partisi de, Demokratik ve 
Güven Partisi de, hepimiz ittifak halindeyiz, hepsi 
buna taraftardır. Bilesiniz ki, sizin sayenizde Meclis 
ilk defa ihtilâfa düşmeden böyle bir kanunda mut
laka ittifaka gidecekir, merak etmeyiniz, diye teminat 
verdim. Değerli sözcülerin konuşmalarında, bu müşa-
hademin teyidini görmekten ayrıca memnuniyet du
yuyorum. 

Muhterem arkadşlarım, küçük esnafın bu forma
lite sıkıntısından kurtulması, defter tutma mükelle
fiyetinin kaldırılması, götürü sistemle vergi alınması, 
hatta ve hatta pazarlık usulüyle vergi alınması görüş
lerine biz müspet mütalada bulunuyoruz. 

Küçük esnafımız, aracı damgasıyle tahkir edilme
ye müstahak, olmayan bir ünitedir. Onlara yardımcı 
olmak lâzımdır. Onlar, küçük esnaf olarak muay
yen sermayeleriyle çoluk çocuğunun rızkını kazan
maya çalışan, büyük hayat mücadelesi veren insanlar 
topluluğudur. Onları bu defter tutma sıkıntısından, 
mesul olmayan muhasebecinin kaprislerinden kurtar
manın artık zamanı geldi. 

Bu arada, parantez içinde de olsa muhasebe
ciye müteveccih sözlerimiz, müspet olmayan münî'e-
rit örnekleri maksuttur. Büyük kitlesiyle muhase-
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berilerimizi amaç edinmiyoruz bu cümlelerimizle; 
ama onların da istedikleri kanunu biran evvel çıkar
mak suretiyle kendilerinin rahat çalışma imkânlarının 
sağlanması da bu arada lâzım gelir. 

Verilen tutanakta gördüğümüz, muhasebecileri 
tezyif eden kelimeler, sanıyorum kötü örnekleri kas-
detmektedir. 

Şimdi, böylelikle küçük esnafımız rahatlığa ka
vuşacaktır. Vergi bakımından, muasebeciye ödediği 
parayı da ben vergi olarak verebilirim rahatlığı içine 
girecektir. Hele «Devlet kapısına düşürmeyin beni, 
2 - 3 misli.vergi veririm» diyenler çoktur. • 

Bu vesileyle işbu kanun teklifine müspet oy kul
lanacağız; tekraren ifade ediyorum. 

Cümlenize saygılar sunarım. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Demokratik Parti Grupu adına Saym Vedat Ön-

sal, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 
(Sakarya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı, 47 nci 
48 nci ve 87 nci maddelerini değiştireceğiz. 

Bu maddelerde tespit edilen sınırlar, 1964 yılında 
tespit edilmiş sınırlardır. O günden bugüne fiyatla
rın büyük ölçüde arttığı nazarı itibara alınırsa, bu 
kanun değişikliği bir büyük adaletsizliği ortadan kal
dıracaktır. Bu bakımdan Demokratik Parti olarak 
getirilen bu kanun değişikliğine müspet oy kullana
cağız. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı mad
desindeki değişikliğe göre, küçük esnaf ve sanatkârın 
götürü usulde ödeyecekleri vergiye matrah teşkil eden 
8 000 liralık hadin, 18 000 liraya çıkarılması düşü
nülmektedir, derpiş edilmektedir. 

47 nci madde ile de, işyerinin beyan edilen vergi 
değeri için tespit edilen had, 70 000 liraya yükseltil
mektedir. 

48 nci madde ile ise, götürü usule tabi olmanın 
özel şartlan yeniden düzenlenmekte ve vergi matrah
larında oran dahilinde yükseltmeler yapılmaktadır. 

Muhtelif partilere mensup milletvekilleri, hazır
ladıkları kanun tekliflerini ayrı ayrı olarak Meclis 
Başkanlığına vermişler ve bu kanun değişikliği teklif
leri de birleştirilerek Yüce Meclisin huzuruna gelmiş 
bulunuyor. 

Gönül isterdi ki, böylesine önemli bir konuda 
Hükümet de bir şeyler getirmiş olsun. Hükümet 
Programında, küçük esnaf ve sanatkârın defter tut

ma mükellefiyetinden kurtarılacağı hususu vaat edil
miş bulunuyordu. 

Hükümet, 31 Mart 1975 tarihinde kurulmuş ol
duğuna göre, aradan aşağı - yukarı bir seneye ya
kın bir süre geçmiştir. Bu süre, kısa bir süre değü-
dir, uzun bir süredir; aşağı - yukarı bir yıla yakın 
bir süre, uzun bir süredir. Bu süre zarfında Hüküme
tin, vaadine uygun olarak, meseleyi enine boyuna 
düşünerek bir tasanyle - Meclisin huzuruna gelmesi 
icap ederdi. 

Muhtelif grup sözcülerinin konuşmalarından 
anlaşîldığına göre, bu kanun aşağı - yukarı, ittifakla 
Meclisimizden geçecektir. Ancak, bu kanun gelecek 
sene de eskiyecektir. Hele daha önümüzdeki seneler
de daha da eskiyecektir. Çünkü, Türkiye'de fiyat ar
tışları büyük bir hızla devam etmektedir. 1964 yılın
dan bu yana fiyatlarda 3,5 misli artış olmuştur. Hele 
1970 yılından itibaren, yani devalüasyon yılından 
itibaren meseleyi düşünürseniz, fiyatlar her yıl bü
yük ölçüde, dünya rekorlarını altüst edecek şekilde 
kırılmakta ve yükselmektedir. Gelecek yılda ve önü* 
müzdeki yıllarda da bunun böyle olacağı, aşağı - yu
karı anlaşılmaktadır. 

Saym Hükümet Başkanı gerçi, «Fiyat artışlarını 
önledik» diyor; ama her halde çarşıya pazara kendisi 
çıkmıyor; onun için de fiyatların ne ölçüde artmış 
olduğunun farkında değil. 

Beri yandan «Devletin ürettiği mallara zam yap
mayacağız» diyor; ama bir taraftan traktöre zam ya
pılır, öbür taraftan ete zam yapılır ve bu sabah da 
süt ve yoğurda zam yapılmış bulunuyor. Bütün bun
lar şunu gösteriyor: Türkiye'de fiyat artışları devam 
etmektedir ve önümüzdeki yıllarda da fiyat artışları 
devam edecektir. 

Bu sebeple de, bugün çıkaracağımız bu kanun ile 
vergide yapılacak değişiklikler, Önümüzdeki yıllaj-da 
süratle eskiyecektir. Onun için de gönül, mesele
nin Hükümet tarafından Meclise getirilmesini, et
raflı bir şekilde konu tetkik edilerek Meclise getiril
miş olmasını arzu ederdi. Bu elbette Hükümet Prog
ramındaki vaade de uygun bir davranış olurdu. 

Biraz evvel konuşan Adalet Partisinin sayın söz
cüsü; «işte, bizim Hükümetimiz zamanında bu ka
nun çıkmaktadır. Bundan evvelki Hükümetin lâkay-
disi yüzünden bu kanun çıkmamıştır» buyurdular. Hal
buki, biraz evvel de ifade ettiğim gibi Hükümetin bir 
tasarısı yok. Hükümetin bu işte hiç bir dahli de yok. 
Muhtelif" partilere mensup arkadaşlarımız teklifler 
hazırlamışlar ve bu teklifler komisyonda görüşülmüş; 
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bütün partilerin iştirak ettiği Danışma Kurulu da, 
bu kanun teklifinin biran evvel Meclise gelmesini uy
gun görmüş ve bu kanun teklifi huzurlarınıza gelmiş. 
Hükümetin bu işte bir dahli yok. 

«Hükümetin vaadini yerine getirmemekte bir lâ-
kaydisi var.» Var, ama bu işte övünecek. Eğer bu ka
nun Meclisten geçerse (ki geçeceği görünüyor) bu işte 
Hükümetin kendisine bir övünç payı çıkarmaya hiç 
bir şekilde hakkı yok. 

Biraz evvel de arz etmeye uğraştığım gibi, Türki
ye'de fiyatların süratle artması muvacehesinde, bu 
şekilde sınırlan tespit etmeyle mesele halledilemiyor. 
Meseleyi kökünden halledebilmek için sınırlara bir 
elastikiyet getirilmesi gerekmekte. Hükümetin bu mev
zuu, enine boyuna tetkik ederek, programında vaat 
ettiğini eğer günün birinde gerçekleştirecekse bu 
şekilde bir kanun tasarısı ile Meclisin huzuruna gel
mesinde fayda olur. 

Fiyatların arttığı nispette bu sınırlar da artmalı 
ki, küçük esnaf ve sanatkâr, bu yıl bir sıkıntıdan kur
tulmuş ise, gelecek yıl aynı sıkıntının içine yeniden 
düşmesin. 

Meselenin bu teklifle, sadece bir küçük kısmını 
hallediyoruz. Sadece küçük esnaf ve sanatkârın, bir 
ölçüde, defter tutmak mükellefiyetinden kurtulması 
meselesini hallediyoruz. Bu elbette olumlu ve yerin
de bir adımdır. 

Ancak, bilanço esasına görede defter tutma sınır
ları, .fiyatların hızlı artışı dolayısıyle büyük ölçüde 
daralmıştır. Bugün götürü usule tabi olması gereken 
esnaf dahi, bilanço esasına göre defter tutma mecbu
riyeti ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu ise büyük bir 
adaletsizliktir. Bir küçük esnafın, yahut bir ortanca 
esnafın bilanço esasına göre defter tutmak mecburi
yetinde bırakılması büyük adaletsizliktir; onu yıkmak
tır. 

Bu kanun teklifi ile Hazine bir şey de kaybet
meyecek, bilakis kazanacaktır. Küçük esnaf ve sanat
kâr, muhasebeciye vermek mecburiyetinde olduğu pa
ranın belki bir kısmını Devlete verecektir ama yine 
de Devlet gelirleri yükselecektir. Küçük esnaf ve sa
natkâr da büyük bir mükellefiyetten kurtulacak, bir 
sıkıntıdan kurtulacak, bazı kusurları dolayısıyle ceza
ya uğramaktan kurtulacaktır. 

Bu bakımdan yerinde bir tekliftir ve Demokratik 
Parti, bu teklife olumlu oy verecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Önsal. 
Buyurun Sayın Bakan-, Hükümet adına. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bendenizin bu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu üze
rinde yapılacak değişiklikle ilgili maruzatım çok kıs? 
olacaktır. 

Buraya çıkış sebebim, bazı konuşmacı arkadaşla
rın, özellikle Demokratik Parti Grupu adına son ko
nuşmayı yapan Vedat Önsal arkadaşımızın, «bu kü
çük esnaf ve sanatkârın defter tutma muafiyetiyle 
ilgili kanun teklifini milletvekilleri getirmişlerdir, bun
da Hükümetin hiçbir dahli yoktur ve Hükümet bu
güne kadar böyle bir tasarıyı getirmesi lâzım gelir
ken getirmemiştir» şeklindeki konuşması üzerine hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Esasında Hükümet de getirmiş olsa, milletvekili 
de getirmiş olsa, milletvekillerinin de Hükümet gibi, 
mevzuatlarımız dolayısıyle kanun teklifi verme yet
kileri bulunduğuna göre ve milletvekilleri de memle
ketin ihtiyacı olan kanunları ve mevzuatı tespit ede
rek bunları getirdiklerine göre, Hükümet, milletvekil
lerinin tekliflerine uyduğu takdirde arada hiçbir fark 
yoktur. 

Ama ne olacak? Arkadaşımız, «Hükümetin bun
da bir övünme payı olmaması lâzımdır.» diyor. Za
ten Hükümet, esasında kendi getirdiği ve bilfiil ken
di hizmetiyle, katkısıyle meydana koyduğu eserler
de dahi bir övünme havasına girmiş değildir ve gir
mez. Bu Meclisten çıkan her kanun, ister tasarı ol
sun, ister teklif şeklinde olsun, bunun şerefi, bunun 
büyüklüğü şüphesiz Yüce Meclisin manevî şahsiyeti
ne aittir. Büyük olan Meclistir, Meclisin manevî şah
siyetidir. Hükümet, ancak Meclis adına iş görebili
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, cümlenizin malu
mu olduğu üzere Hükümetimiz 12 Nisan 1975'te gü
venoyu aldı. Hükümet Programında küçük esnaf ve 
sanatkârı defter tutma mükellefiyetinden kurtarma 
ile ilgili bir kanun tasarısını en kısa zamanda Yüce 
Meclise sunacağını vaat etmişti. Bu program yüce 
huzurda okunurken tasvip görmüştü ve Hükümet 
güvenoyu aldıktan sonra en kısa zaman içerisinde 
programında mevcut bu kanun tasarısının hazırlan
ması için üzerine düşen bütün görevi, bütün ciddi
yet ve kemaliyle yerine getirmişir. Biz Hükümet ola
rak 1975 Haziranında, küçük esnaf ve sanatkârın 
defter tutma mükellefiyetinin kaldırılması hususunda
ki kanun tasarısını getirdik ve Meclis Başkanlığına 
verdik arkadaşlarım. Meclis Başkanlığı bunu Tarım 
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Komisyonuna havale etti ve bugün bu tasarı Tarım 
Komisyonunda, Meclis Başkanının imzası ile bekli
yor. Ama Komisyondaki sıra şekli, Komisyona ha
vale ediliş şekli tabiatıyle Meclis Başkanının yetkisi
ne vabeste bir husustur. Bu kanun tasarısı benim 
elimdedir, yukarda da arkadaşlarımızda vardır. Ar
kadaşlarımızdan bu metne sahip olmayanlar varsa 
kendilerine verebiliriz. Bu, Tarım Komisyonundan 
çıktıktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna geçşcek-
tir. 

Bu kanun teklifi üzerinde, arkadaşlarımızın, bü
tün siyasî partilerin birleşmiş olmaları, bir görüş 
noktası üzerinde bulunmuş olmalarından, Hükümet 
olarak son derece memnuniyet duymaktayız. Ancak, 
arkadaşlarımızın da ifadelerinden ve özellikle Meclis 
Başkanlığına takdim etmiş oldukları önergelerin tet
kikinden de anlaşılmakta olduğu üzere, kanun teklifi 
son derece şümullü ve arzu edilen bütün ihtiyaçları 
kavrayacak durumda olmadığı anlaşılmakta. Bu öner
gelerin muhteviyatı, Hükümet olarak hazırlamış ol
duğumuz kanun tasarısı içerisinde daha detaylı ve 
daha derli toplu bir şekilde mevcuttur. 

Bu bakımdan, Hükümet olarak görüşümüz odur 
ki, eğer bu kanun tasarısı, Hükümet tasansı biran 
evvel Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek Meclise 
intikal etmiş olsa; bu önergelerin ihtiva etmiş oldu
ğu bütün bilgiler ve isteklerin hepsi de Hükümet 
tasarısında mevcut olduğu için, daha rahat ve daha 
kolay bir şekilde Yüce Meclisin oylarıyle kanunlaş
mış olacaktı. 

. Kanunun, arkadaşımızın bahsettiği şekilde olma
dığını, Hükümetin çok önceden bu tasarıyı Meclis
ler tatile girmeden evvel, Yüce Meclise sunmuş ol
duğunu, sunulan Önergelerdeki bütün muhtevaların 
bu Hükümet tasarısının içerisinde mevcut olduğunu, 
daha geniş kapsamlı olduğunu, daha çok çiftçinin ve 
küçük esnaf ve sanatkârın daha çok istifadesinin bun
da mevzubahsolduğunu Yüce Heyetinize malûmaten 
arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saym Fahri Özçelik?... Yok. 
Sayın Ilyas Seçkin?... Yok. 
Sayın Harun Aytaç?... Yok. 
Sayın Faik Kırbaşlı?... Buyurun efendim. 
FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Bir memleketin vergi politikası, o memleketin 

ekonomik ve sosyal bünyesiyle çok yakından ilgili
dir. Bu strüktüre bakarak, vergi tekniğinde buna uy

gun değişiklikleri getirmek, hem mükellef bakımın
dan ve nem de Hazine bakımından çok büyük bir 
ehemmiyet taşır. 

Amerika'da, ingiltere'de, Fransa'da uygulanmak
ta olan Vergi sistemlerinin - politika demiyorum - ve 
vergi hukukunun modern bir anlayış esprisi içerisin
de Türkiye'ye uygulanması nasıl mümkün görülmü-
yorsa; daha doğrusu, bunların Türkiye'ye uygulan
ması gerektiğinde, bünyemize uygun vergi hukukun
da ve Usul Kanununda nasıl değişiklik yapılması ge
rekiyorsa, şimdiki şartlar da bize bu zorunluğu, mu
ayyen seneler geçip, tecrübeler kazandıktan sonra ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de yaygın bir esnaf ve sanatkâr kitlesi 
vardır. Bu da, sosya ekonomik gelişimimiz icabı
dır. Bunların yetişme tarzı, mesleğe intibakı ve müs
takil çalışma şekilleri henüz basit bir gelişim içerisin
de bulunmaktadır, ve bunlara örf ve âdetleri de ilâ
ve ederseniz, bunların diğer gelişmelere muvazi ola
rak ilerlemediklerini de görürsünüz. 

Huzurunuza bir kanun geliyor. Bu kanun, açıkça 
şu kürsüden beyan etmek gerekir ki, küçük esnaf ve 
sanatkârı vergiden muaf tutma, vergi dışı bırakma 
kanunu değildir. Hiç kimse vergi konusunu bu tarzı 
ile anlayıp buraya getirmemiştir. Buraya gelen, Ver
gi Usul Kanunumuza ve vergi hukukumuza bünye ile 
ilgili bir hususu yeniden monte etmek ve esnaf ve sa
natkârı bazı külfetlerin - meşru mazeretleri nazan 
itibara alarak - dışında tutmaktır. 

Bir defa şu hususu açıkça beyan etmek gerekir ki, 
biraz evvel Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu 
bir yarış meselesi değildir; bu bir niyet meselesidir. 
Şu parti, bu parti getiriyor; şu arkadaş, bu arkadaş 
getiriyor değil, bugün gündemde Hükümetin de be
nimsediği bir kanun teklifi ile karşı karşıya bulunu
yoruz. Neden? Çünkü gerek Adalet Partisi tek ba
şına ve gerekse Milliyetçi Cephe Hükümeti program
larında, küçük esnaf ve sanatkârı şimdiki getirilen 
kanun esprisine uygun olarak defter tutma muaflığı 
hudutlarını genişleteceğini vadetmiştir. 

Bunu vadederken, birçok arkadaşlarımızın düşün
celerine uygun olarak muayyen bir kitleyi kazanmak 
için değil, bunun ötesinde ekonomik, sosyal ve ka
nunî zorunlulukların da bulunduğunu nazan itibara 
alarak benimsemiştir. Bir defa bu kanun bir zarure
tin ifadesidir. Neden? Çünkü o günden bugüne ka
dar 15 yıla yakın bir zamandan beri tatbik edilmek
te olan hadler, konjonktüre! durum dolayısıyle de-
.ğişmiştir. Ona paralel olarak bu hadlerin de değiş-
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mesi gerekmektedir. Ekonomik, sosyo ekonomik bün
yeden gelme zaruretler de vardır. Nedir bunlar? 
Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, bunlar, doğru
dan doğruya esnaf ve sanatkârın, vergi hukukumu
zun zarurî kıldığı fatura alma - vermeden tutun da 
defter tutmaya kadar birtakım işleri kendisinin be
ceremediği; fakat bunların âkibetini para ödeyerek 
muayyen kişilere bırakmış olmasıdır. Bu bir kangren
dir. Bunun düzeltilmesi lâzımdır. Bir tarafta çiftçi 
için muafiyet hadleri değişikliği getirip, büyük tasvip 
görürken, aynı tarzda aşağı - yukarı bir milyon es
nafı alâkadar eden bir meselede de buna paralel ola
rak bir hukukî değişiklik, usul değişikliği getirmek 
gerekiyordu, Hükümet onu yapmıştır. 

Kaldı ki, bu zaruretlerin tahtında gerek Adalet 
Partisi Programında ve gerekse Hükümetin Progra
mında bu yolda değişiklik yapılacağına dair bir 
taahhüdü de vardır. Hatta daha geniş ifadesiyle bu
rada rahatça söyleyebilirim ki, gerek çiftçilerimiz 
için, gerek esnafımız için ve gerekse diğer değişiklik
leri de, Gelir Vergisi Kanunundaki diğer değişiklik- . 
leri de içine alan büyük bir teklif, geniş kapsamlı bir 
teklif daha önceden Hükümetimiz bünyesinde, Mali
ye Bakanlığı bünyesinde hazırlanmış durumda bekle
mekte idi. Fakat verilen taahhüt vardır; ekonomik, 
sosyal zaruretler bu kanunu kim getirirse getirsin, 
bu kanunun arkasında, teklif arkasında Hükümet var
dır, onun samimiyeti vardır, onun ciddiyeti vardır, 
onun taahhüdü vardır; bugün onu yerine getiriyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, burada nispetler çok önem
lidir. Vergi hukuku ve tekniği aslında bir bütündür. 
Gönül isterdi ki, bu bütünlük içerisinde hepsi bugün 
huzurunuza gelsin ve hepsi beraber çıksın. Fakat bu
gün için huzurunuza gelmiş bulunan kanun da o bü
tünün bir parçası olarak huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Buradaki hadler üzerinde spekülâsyon yapmaya, 
yarışa girmeye lüzum yoktur. Sosyal ve ekonomik 
bünyemiz, esnaf ve sanatkârımızın vasfı neyi icap 
ettiriyorsa, bugün burada o nispet dahilinde karara 
varmış olacağız. Eğer bunların üzerinde bir yarışa, 
bir spekülâsyona gider isek, kanaatim odur ki, çok 
önemli nokta olan hukukî ve fizikî, organik irtibatı 
vergi hukukunda kopabilir. Bu fizikî organik ve hu
kukî irtibatı koparmayacak hadler içerisinde hareket 
etmemiz hem küçük esnaf ve sanatkârımızı ve hem 
de Maliyeyi memnun edecek bir hava ile neticeye 
varmış olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı vaktiniz doldu, lütfen 
bağlayın. 

FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bu bakımdan, bu kanun, zaruretini hepimize his
settirmiştir. Önümüzde bütçe gibi önemli bir konu da 
Meclisimizi işgal edeceği düşünülerek bu taze havayı 
burada neticelendirmekte büyük Meclis olarak hepi
mizin, esnaf ve sanatkârımızın ümidi bağlıdır. Bu ba
kımdan fazla bir şeye girmeden bugün bu kanunun 
çıkmasını Adalet Partisi mensubu olarak temenni eder, 
hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kırbaşlı. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

193 sayıla Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklikler 
Yapılması hakkında Kanun Teklifi 

MADDE. 1, — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 46 ncı, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü usulde ticarî kazancın tespiti: 
Madde 46. — 47 ve 48 nci maddelerde yazılı şart

ları topluca haiz olanların ticarî ve sınaî işlerinden 
sağladıkları safi kazançlar, Maliye Bakanlığınca dü
zenlenecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre ve 
Vergi Usul Kanunundaki esaslar dairesinde, götürü 
olarak tespit olunur. 

v Bu suretle tespit olunacak safi kazançlar 18 000 li
rayı geçemez. 

Mükelleflerin. Vergi Usul Kanununa göre tespit 
edilmiş olan derecelerden hangisine gireceği Maliye 
Bakanlığınca belli edilecek esaslar dahilinde Vergi 
Dairesi tarafından tayin olunur. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci 
maddede yazılı işyerlerinin vergi değerleri veya işyer
lerinin yıllık kirası ile 48 nci maddede yazılı iş hacmi 
ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar, ortakların her biri 
için ayrı ayrı aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre Gelir Ver
gisine tabi bulunan ortaklarda diğer ortakların ticarî 
kazancı da gerçek usulde tespit olunur. 

Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda 
diğer şahsî bir iş ile de iştigal edenlerin gerçek veya 
götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceği şah
sî işine ait iş hacmi ve işyeri vergi değeri veya işyer-
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lerinin yıllık kirası ölçülerine ortaklıklardan hissesi
ne düşen miktarların eklenmesi suretiyle tayin olu
nur. 

Şahsî işin mevcut olmaması halinde muhtelif or
taklıklardaki işyeri vergi değeri veya iş hacmi veya 
işyerlerinin yıllık kirası ölçülerindeki hisselerin top
lanması ile yetinilir, 

Adi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç hissesi, 
ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye göre bulunan ka
zancı her ortak için % 30 nispetinde bir zam yapıl
dıktan sonra bulunan miktar, ortaklık mukavelesinde 
yazılı hisse nispetlerine, böyle bir mukavele mevcut 
değilse eşit olarak ortak sayısına bölünmek suretiyle 
tespit olunur. 

BAŞKAN — 46 ncı madde hakkında söz istev^a 
sayın üye?.. Yok. Önerge yok. 

46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, Ko
misyon yok. 

BAŞKAN — Siz Komisyonu temsil etmiyor mu
sunuz? 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Ben Hükümeti 
temsil ediyorum. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kim itiraz ediyor ki inkıta oluyor? 

BAŞKAN — Efendim, Öteki maddelere devam 
edebilmemiz için Komisyonun yerini alması lâzım. 

' Maalesef Plan Komisyonu Sözcüsü yoklar, Başkanı 
yok, Komisyonu temsilen kimse yok. 

Haber gönderildi, bekliyoruz efendim. 
(Plan Komisyonu Sözcüsü Ahmet Karaaslan ye

rini aldı.) 
Sayın Ahmet Karaaslan bey, bu rapor için özel 

olarak sözcü seçilmiştir. Kendisinin devamlı olarak 
bulunması lâzımdır. 

Madde 47'ye geçiyoruz efendim, 46 ncı madde ka
bul edilmiştir. 

Götürü usule tabi olmanın genel şartları: 

Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel 
şartları şunlardır: 

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak 
(İşinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak, seyahat, has
talık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük 
gibî zaruri ayrılmalar dolayısıyle geçici olarak bilfiil 
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işinin başında bulunmamak, bu şartı bozmaz. Ölüm 
halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları na
mına işe devam olunduğu takdirde bunların bilfiil işin 
başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz); 

2. işyerinin beyan edilen vergi değeri (İşyeri 
müstakillen beyana tabi değilse bu yere tekabül eden 
vergi değeri) 70-000 T. L. sini aşmamak; 

3. Ayrıca ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri do
layısıyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak. 

(2 ve 3 ncü bent hükümleri takvim yılı başındaki 
ve yeniden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki 
duruma göre uygulanır.) 

BAŞKAN — 47 nci madde hakmda söz isteyen 
sayın üye?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun saynı Tosyalı. 

C. G. P. GRUPÜ ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Saym Başkanım; 

47 nci maddedeki 2 nci fıkrada, işyerinin beyan 
edilen vergi değeri 70 bin lira olarak tespit edilmiş, 
«bunu aşmamak» deniyor. 

Bütün arkadaşlarım, sözcüler de beyan ettiler; bu 
70 bin lira bugünkü şartlarda düşük bir fiyat oluyor. 
Bunun 100 bin liraya çıkarılması için önerge var. Bu 
önergeye göre hareket edilerek, 70 bin liranın 100 bine 
çıkarılması, bugünün şartlarına, realiteye daha uygun 
olacaktır, 

Bu hususu hatırlatmak için söz aldım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 
Başka söz isteyen sayın üye?. Yok: 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı madde

lerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tekli
fimizin, 47 nci maddesinin 2 nci bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 47. — 2. İşyerlerinin Emlâk Vergisi Kanu
nuna göre bulunacak vergi değer toplamı 120 000 lira
yı aşmamak. (Küçük sanayi çarşı ve sitelerinde kullan
ma alanı 100 m2'yi geçmeyen işyerlerinde bu kayıt 
aranmaz.) 

Bursa İstanbul 
Kasım Önadım Hüsamettin Tiyanşan 

İzmir İstanbul 
. Cemal Tercan Mustafa Kara 
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istanbul 
ihsan Toksan 

istanbul 
Mustafa Parlar 

izmir 
Yücel Dirik 

izmir 
Adil Demir 

İzmir 
İsmail Taşlı 

İzmir 
Kemal Önder 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Gerekçe : 
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde götü

rü usulde vergiye tabi olmanın şartlan sayılırken 
2 nci bendinde işyerlerinin yıllık gayri safi iratları 
toplamının 180 lirayı aşmaması şartı getirilmiştir. Bu
gün yıllık gayri safi irat toplamı 180 liraya işyeri temin 
etmek; istanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirleri
n iz bir yana küçük kasabalarda bile artık mümkün 
değildir. Bu itibarla; vergiye tabi olma şartına esas 
olan 180 lira yıllık gayri safi irat değeri'yerine, bu 
miktarın Emlâk Vergisi Kanununa göre bulunacak 
vergi değerine göre tespit edilmesinin daha faydalı 
ve sosyal adalet esaslarına uygun olacağı görüşün
deyiz. 

BAŞKAN — Önerge hakkında Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Komisyonun görüşünü arz et
mek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Efendim, katılıp katılmadığınızı beyan edecek

siniz. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Gerekçeli olarak müsaade eder
seniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yalnız katılıp katıl
madığınızı beyan etmeniz kâfi gelecektir. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, gerekçesi
ni anlayalım. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, sadece «Katıl
mıyorum» demek, sayın üyeleri aydınlatma bakımın
dan' kâfi değil; izin verirseniz gerekçesini arz edeyim. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden ifade edebilir
siniz efendim.' 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, Komisyon ola
rak katılmıyoruz. Sebebi de şudur: Esas teklif sahibi
nin de, teklifinde zannediyorum arzu ettiği husus, 
küçük esnafın defter tutma külfetinden kurtulması: 
dır. 

Halbuki, bu şekilde hadleri artırdığımız takdir
de, bugün Gelir Vergisine, deftere tabi, bilanço ve işlet
me esasına göre deftere tabi tutulan 500 bin mükel
lef 25 milyar lira vergi ödediği halde, götürü usule 
tabi 400 mükellef 93 milyon lira gibi bir vergi öde
mektedir. Bu hadleri yüksek tuttuğunuz takdirde, 
küçümsenmeyecek 200 bin mükellefi daha Gelir Ver
gisinin kapsamı dışına itmiş oluruz. Bu külfetin altın
dan Hazine olarak çıkmaya imkân olmadığı gibi, Dev
let bütçesini ve malî sistemi tamamen altüst edecek
tir. 

Bu sebeple, bu önergelerin hiçbirine katılmıyo
ruz. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, 
Hükümet adına söz istiyorum. Müsaadenizle bu konu
da bazı açıklamalarda bulunmak gereğini duyuyorum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Hükümet ne 
düşünüyor, çünkü tasarıda da yüksek bir meblâğ 
yazılı? 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; 

Bugün işyeri kirası olarak beyan edilen vergi de
ğerinin 70 bin lirayı aşmaması şartı kanun teklifinde 
getirilmiş bulunmaktadır. Önerge ile bu haddin yük
seltilmesi talep edilmektedir. Bu hadle, Türk vergi 
sisteminin yapısı yakından ilgilidir. 

Ayrıca, bu hadle, biraz önce oylanan 46 nci mad
dede tespit edilmiş bulunan 18 bin liralık safi kazanç
la da bu maddenin ilgisi vardır. Bu had yükseldiği tak
dirde, biraz önce oylanan ve bu oylama sonunda 
tespit edilmiş bulunan 18 bin lira arasındaki organik 
bağ da kopacaktır. Bu had yükseldiği takdirde şöyle 
bir sonuca varırız: 

120 bin liralık bir işyerinde, bunun vergi değeri 
bugün 120 bin lira olan bir işyerinin piyasa rayiçle
rinde alım - satım değeri 200 bin liranın üstündedir. 
Bu şu demektir: Piyasa rayici 200 bin lira olan bir 
işyerinde esnaf veyahutda esnaf olmayan bir tüccar 
da bundan faydalanabilecektir Piyasa değeri 200 bin 

i 
liranın üstünde olan bu işyerinde, bu tüccar veyahut 
esnaf faaliyette bulunacak, sermaye koyacak, işçi çalış
tıracak ve buradan kazanç sağlayacak, neticede bunun 
bir yıllık kazancı 18 bin lira olacak. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, bu kadar değerli bir 
mülkte bu esnafın ticarî faaliyette bulunmasına ge
rek yoktur kanaatindeyim. Çünkü, 200 bin liranın 
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üstünde bir değeri, rayiç değeri, vergi değeri 120 
bin lira olan bir mülkte, kira yoluyle 18 bin liranın 
üstünde daha fazla bir gelir elde etmek bugün müm
kündür. 

Bu itibarla, önce teknik olarak bu hadle, 70 bin 
liralık hadle, biraz önce oylanan 18 bin liralık safi 
gelir arasında koparılması çok güç olan bir organik 
ilişkinin bulunduğunu arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, müsaa
denizle kısaca diğer bir teknik hususa da... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika. Anlaşıldı efen
dim, teknik ve organik bir bağ var, bu bağın kopma
sından bahsediyorsunuz Fazla tafsilâta da pek lüzum 
yok. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, ikinci husus şudur: Bu madde ile Türk vergi 
sisteminin temelini teşkil eden Gelir Vergisinin yapı
sı arasında da organik bir bağ vardır. Müsaadeniz
le bunu da açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim fazla bir açıklamaya lüzum 
yok. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN (Devamla) — Kısaca 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu organik... / 

ALİ SANLI (Burdur) — Açıklasın Sayın Başkan. 
MÂLİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 

MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN (Devamla) — Bugün 
Türk vergi sisteminin temel yapısı Gelir Vergisi üze
rinde kurulmuştur. Bugün Türk vergi sisteminin dün
yada beynelmilel sahadaki itibarı da Gelir Vergisi 
üzerinde müessesdir. Gelir Vergisi bizim Türk vergi 
sistemi 'içinde vergi gelirlerinin % 48'ini sağlayan bir 
sistemdir. Bu kadar önemli bir sistemin esası gerçek 
usulde vergilendirmeye dayanmaktadır. Gelir Vergi
sinin âdil olma ilkesi, herkesin elde ettiği kazanca 
göre vergilendirilmesi ilkesi Gelir„ Vergisinin temel 
ilkesidir. Gelir Vergisinin temel ilkesi ile bu had üze
rinde yakın bir ilişki vardır. Bu haddi çok fazla arttır
dığımız takdirde kuvvetle muhtemeldir ki, herkesi 
elde ettiği gelir ölçüsünde vergilendirme ilkesinden 
de uzaklaşmış olacağız. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam; teşekkür 
ederiz. Önerge sahiplerinden bir kişiye önergesini 
izah sadedinde söz vereceğim. Buyurun Sayın Ter
can. 

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

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı madde
lerini tadil eden teklifimizi Yüce Heyetinizin huzu
runa getirmişken amacımızı arz etmek istiyoruz. 

Evvelâ burada hedef; kimin götürü vergi içerisine 
alınması lâzım geleceğini arz etmek istiyoruz. Götü
rü vergi içerisine girecek olan; 507 sayılı Yasanın ön
gördüğü hususları taşıyan küçük esnaf ve sanatkâr
dır. Bunun dışında kalan tüm işletmeciler, serbest 
ticaret yapan sanatkârlar büyük iş sahipleri olarak 
yorumlandığı içindir ki, bunlar ticaret veya sanayi 
odalarının üyeleridir. Evvelâ şu hususun bilinmesin
de fayda mütalaa ediyoruz: Küçük esnaf ve sanat
kâr niçin götürü vergi Kanununun kapsamı içerisine 
girmek istiyor? Bütün milletvekili ve senatör konuş
macı arkadaşlar şükranla karşılıyoruz, konuşmala
rında ifade ettiler ki - ve asıl olan budur - Türk küçük 
esnaf ve sanatkârı vergi vermek istiyor, mutlak ver
gi vermek istiyor. Bu tadil tasarısı da bir vergi mua
fiyetini tazammun etmiyor. Götürü vergi kapsamını 
biraz daha genişletelim istiyoruz. Çünkü küçük es
naf ve sanatkâr kimdir? Türkiye'mizin şartları içeri
sinde, baba, okumayan oğlunu sanatkâr yapar, yahut 
ailenin geçim şartlan elverişli değilse kabiliyetli olsa 
dahi ya bakkal çırağıdır ya marangoz çırağıdır. Şim
di bu kişiler, tahsilden yoksun olan bu kişiler bak
kallık yapmaktadırlar, demircilik yapmaktadırlar, 
kömürcülük yapmaktadırlar. Bunların işyerlerindeki 
pozisyonları da şudur: İşyerlerinin evvelâ işletmecisi-
dirler, ustasıdırlar, çırağıdırlar; defter tutma, hele 
maliyeye karşı muhatap olma bilgilerinden yoksun
durlar. Türk küçük esnaf ve sanatkârı vergi vermek 
istiyor, ama devletin ve devlet organlarının kontrol-
larının tesirinden kurtulup huzurla vergi vermek isti
yor. Onun içindir ki bu kanun teklifimiz düzenlene
rek Yüce Heyetinize getirilmiştir.. Bugün Türkiye'de 
esnaf ve küçük sanatkâr defter tutmakla mükellef 
kılınmışsa bile, bunu malî müşavirlere ayda en az 
300 - 500 lira ödeyerek tutturmaktadırlar. Ancak, ye
minli ve sorumlu malî müşavirlik müessesesi Yüce 
Parlamentodan geçmediği içindir ki defterlerini tutan 
malî müşavirler yıl sonunda defterlerini bağladık
ları zaman esnaf ve sanatkârlardan ücretlerini mua-
tazam almış olmalarına rağmen yanlış işlemlerinden 
dolayı mesul sayılmamaktadırlar. Az olmakla bera
ber bu kabil malî müşavirler esnaf ve sanatkârlara 
diledikleri şekilde devlete karşı vergilerini bağlamak
ta, sonra da bunu şantaj vasıtası olarak kullanmak
tadırlar. Onun içindir ki, Türk küçük esnaf ve sanat
kârı vergisini seve seve vermek istiyor, ne idüğünü bil
mediği malî müşavirlere vereceği parayı da devleti-
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ne vermek istiyor ama, bunu korkusuz yapmak istiyor. 
Hadler üzerinde konuşmak mümkündür ama, bunun 
dışında Türk esnaf ve sanatkârını başka şekilde yo
rumlamak asla mümkün olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, hepinize soruyorum, Bütçe 
Plan Komisyonu sözcüsü arkadaşıma soruyorum: 
Malatya'nın herhangi bir kazasında 15 metrekare 
bir işyerinin vergi değeri nedir? Mutlaka 100 bin lira
nın üzerindedir. Kaldı ki, Türkiye'de esnaf ve sanat
kârın % 85'i çalıştığı işyerinin kiracısıdır, mülk sahi
bi değildir. Kendisinin mülkü olmayan bir yerin, mülk 
sahibi gıyabında işyerinin değerini şayet 70 bin lira 
bildirmişse kundura tamirciliği yapan arkadaşımız, 
oradaki kazancı ne olursa olsun, genel espri olduğu 
içindir ki; vergi değeri 70 bin liranın üzerine çıktığı 
içindir ki, vergi mükellefi kılınacaktır. 

Bütçe Plan Komisyonundan gelen teklif bu haliy
le yasalaşırsa, bilesiniz ki, Türkiye'de vergi verme
yen küçük esnaf ve sanatkâr kalmayacaktır. O itibar
ladır ki, bu tadil teklifini veren arkadaşlarınız ola
rak ve Meclisimizin ittifakı da bu kanaatte birleşti
ğine göre; muhterem arkadaşlarımızın daha real düşün
melerini rica ediyoruz. 

Maliye Bakanını temsil eden temsilci arkadaşımı
zın verdiği örneği geçerli görmüyoruz. Diyorlar ki: 
«Ankara'nın, istanbul'un, İzmir'in en mutena yerin
deki» (Eğer bu bizim teklifimiz olan 120 bin lira ver
gi değeri geçerse), en mutena yerdeki işletmeciler de 
götürü vergi kapsamı içine sığınma imkânını bula
caklardır.» Ben bunu geçerli görmüyorum. 

Evvelâ bütün konuşmacı arkadaşlarımız ve tek
lifimizde de ana espri şudur: Kim götürü vergi mü
kellefidir? 507 sayılı Yasaya göre küçük esnaf ve 
küçük sanatkâr... Kimdir küçük esnaf, küçük sanat
kâr? 507 sayılı Yasanın 2 nci maddesi bunun tarifini 
yapmıştır. 

Günlük kazancı ile geçinebilen kişi küçük esnaf
tır, küçük sanatkârdır. Bu tarif de yapıldığına, konuş
malarımızda ve beyanlarımızda böyle bir organik 
bağlantıda yaptığımıza göre, elbetteki Türk küçük 
sanatkârı ve esnafı olduğu kadar, biz de kazancını 
gerçek manada vergilendirmeyen kişilerin müdafii 
değil; Türk küçük esnaf ve sanatkârı olarak bu tip
lerin tamamen karşısındayız. 

Ayrıca madde de parantez içerisinde bir değişik
lik... 

BAvŞKAN — Sayın Tercan, sözlerinizi bağlayın 
efendim, vaktiniz doldu. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Efendim, Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilâtının 
teşvike öngördüğü küçük sanayi siteleri vardır. Koo
peratifler marifetiyle yapılan küçük sanayi sitelerin
de 100 metrekareye kadar olan çalışma alanlarında 
bu kriter aranmasın istiyoruz. 

Bu ne demektir? Bundan şunu arz etmeye çalışı
yoruz: Kooperatifler marifetiyle yapılan 100 metre
kare kadar olan işyerlerinin gerçek sahibi o koope
ratifin ortağı değildir. Ne zaman o yerin sahibi ola
caktır? 10 yil sonra. Devletten borçlanmak suretiyle 
bir işyeri sahibi olmuşken, bu 100 metrekareye kadar 
olan işyerlerini de bu kriter içine sokarsak, sözümün 
basında arz ettiğim gibi, Türkiye'de götürü vergi 
kapsamı içine girecek ancak kunduracı çırağını bula
bilirsiniz. Bunun dışında kimse kalmayacaktır. 

O itibarla Yüce Heyetinizden istirham etmekte
yiz ki, değişiklik önergemiz ne Hazinenin aleyhine
dir, ne de birtakım kazanç sahiplerini kayırmayı 
hedef gütmektedir. Biz de bunların karşısındayız, 
ama küçük esnaf ve sanatkârı kayırmaya kararlı olan 
Parlamentomuzdan verdiğimiz değişiklik önergemi
zin lehinde oy kullanmanızı istirham ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değişiklik önergesine Komisyon ve Hükümet işti

rak etmiyor. 
Bu değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi değişik şekliyle okutuyorum: 
Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel 

şartları şunlardır: 
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak 

(İşinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak, seyahat, 
hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlü
lük gibi zarurî ayrılmalar dolayısıyle geçici olarak 
bilfiil işinin başında bulunmamak, bu şartı bozmaz. 
Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuk
ları namına işe devam olunduğu takdirde bunların 
bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakıl
maz); 

2. İşyerlerinin Emlâk Vergis'i Kanununa göre 
bulunacak vergi değer toplamı 120 000 lirayı aşma
mak. (Küçük sanayi çarşı ve sitelerinde kullanma 
alanı 100 m2'yi geçmeyen işyerlerinde bu kayıt aran
maz.); 

3. Ayrıca ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri 
dolayısiyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olma
mak. 
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2 ve 3 ncü - bent hükümleri takvim yılı başındaki 
ve yeniden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki 
duruma göre uygulanır.) 

BAŞKAN — 47 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum:. 
Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel şart

ları şunlardır. 

1. — Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve küçük 
sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satınalınan veya 
ithal edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzeme
nin mubayaa bedelleri tutarı (150 000) lirayı aşmamak; 

2. — Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edi
len emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış 
bedelleri tutarı (180 000) lirayı aşmamak; 

3. — İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik 
müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin 
yapılan imalât, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat 
işleri karşılığında bir takvim yılı içinde alınan gayri 
safi ücret tutarı (30 000) lirayı aşmamak; 

4. — iptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik 
kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, başım, 
inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hâsılat 
tutarı (112 500) lirayı aşmamak; 

5. — Bir veya üç numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde, bir itakvim yılı içinde 
alman ücret veya hâsılatın altı katı veya mubayaa 
bedellerinin yıllık tutarı toplamı (168 750) lirayı aşma
mak; 

6. — Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde bir takvim yılında sağ
lanan gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasiyle emtia 
iptidai madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin 
tutarı toplamı (150 000) lirayı aşmamak; 

7. — Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde "alınan gayri safi ücret
lerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayri 
safi hâsılatın toplamı (112 500) lirayı aşmamak: 

8. — Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence 
ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler karşılı
ğından bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayri 
safi hâsılat tutarı (30 000) lirayı aşmamak; 

9. — Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocakların
da, kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve kiremit ı 
harmanlarında bir takvim yılı içindeki satışların 
mecmu bedeli (180 000) lirayı aşmamak; 

I 10. — Sahibi veya işletici sıfatiyle birden fazla 
motorlu k<ara taşıtı veya beşten fazla araba veya su 

I üzerinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla maki -
neli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz taşıt aracı 
işletmemek (su üzerinde müteharrik araçların memzu
cen işletmesi halinde, makineli olanların rüsum tonilato
ları toplamının beş katı ile makinesizlerin rüsum toni
latoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşmamak) ve bir 
takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri tutarı 
(75 000) lirayı aşmamak; (Bu bentte yazılı ölçüler, bir
likte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hak
kında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimse
lerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar toplu olarak 
nazara alınır.) Taşıma araçlarının sahip ve işleticisi 
durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut 
işi yapmış sayılır. 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu millî piyango 
bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri em
sallerine nazaran bariz şekilde"*düşük olarak tespit 
edilmiş bulunan emtiada 'ilgili bakanlıkların müta
laası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 nu
maralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye 
Bakanlığınca tayin olunur. 

BAŞKAN — 48 nci madde hakkında söz isteyen 
.sayın üye?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şahsım adı
na spz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; 

Çerçeve 1 nci maddenin 48 nci maddesindeki, 
«Götürü usule tabi olmanın özel şartları şunlardır» 
diye saydığımız fıkralar meyanında, 1 nci fıkra şöy
le diyor: «Alım satım işleri ile imal, inşa, tamir ve 
küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın 
alman veya ithal edilen emtianın, iptidai maddenin 
ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı (150 000) 
lirayı aşmamak». 

Sevgili arkadaşlarım, bir esnaf, bir sanatkâr düşü
nün ki, sanatını ve esnaflığını idame için kullandı
ğı iptidai maddenin tutarı 150 bin lirayı aşmamalı. 
Bu bir yıl için çok az bir rakamdır. Yukarıdaki mad
dede demin yaptığımız gibi, 150 bin liranın 200 bin 
liraya çıkarılmasının çok yerinde olacağı kanaatin
deyim. Aksi takdirde esnafı, «Sen daha fazla iş yap
ma» diye frenlemiş oluruz. 

İkincisi: 2 nci fıkrada, «Bir takvim yılı içinde satı
lan - demin alınan iptidaî madde idi - veya ihraç edi
len emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış 
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bedelleri tutarı - deminkinde alış bedeliydi - (180 000) 
lirayı aşmamak... Adama, «Bundan fazla satmaya
caksın» gibi fren koyuyoruz. 

Binaenaleyh arkadaşlarım, bir esnafın, bir sanat
kârın, işini yürütmesi için aldığı iptidai maddele
rin bedelinin 150 binden 200 bine, sattığı malların 
mamul bedelinin de 180 binden 200 bine çıkarılması 
daha iyi olur. Hepinizin de takdir buyuracağı şekil
de, bugün bu hadler çok ileri geçmiştir; yakın gele
cekte de çok daha fazla geçecektir. Binaenaleyh, şu 
kanunu yaparken, 150 bini 200 bine, 180 bini hiç 
olmazsa 200 bine çıkaralım. 

Bu konuda önergeler vardır; kabul buyurulmasını 
istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Buyurun Sayın Tiyanşan. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Tosyalı'nın da bahsettiği gibi, bu rakamlar, 
tcklifçisi olduğumuz metinde, iki sene evvelki değer
ler gözönüne alınarak verilmiş değerlerdi. Maale
sef, teklifimiz, alâkalı Komisyonda türlü nedenlerle 
bugüne kadar görüşülme imkânını ancak bulabilmiş 
ve bu sıkışıklıkta da Umumî Heyete indirilmiştir. 

O bakımdan, değişikftk önergeleriyle, bu üç mad
dedeki limitleri hiç değilse bugünün şartlarına uygun 
şekle getirecek tarzda değişiklik önermiş bulunuyo
ruz. Bunun muhterem Umumî Heyetçe kabulünü bil
hassa teklif sahipleri olarak istirham edeceğiz. 

Götürü verginin tüm olarak savunması yapılması 
mümkün değildir. Ancak, bu teklifimizle, Maliye 
Bakanlığının yetkililerini, Sayın Vedat Önsal'ın da 
bahsettiği gibi, uyarmak istiyoruz. Bütün dünya ülke
leri küçük sanayii teşvik ederken, desteklerken ve 
Katma Değer Vergisiyle önemli muaflıkları getirir
ken, biz bunları vergiden muaf olmak için değil, muay
yen limittekileri götürü vergi olarak Devlete öde
mek istememize rağmen, maliyemizin ve hatta Büt
çe Komisyonundaki bazı üyelerimizin konuyu deği
şik ölçüden almalarıyle karşı karşıya bulunmakta
yız. Halbuki, biz burada katiyetle savunabiliriz ki, 
bu teklifimizle maliyemizin vergi kaybı değil, tama
men aksine vergi kazancı olacaktır. 

Bugün çok az götürü vergi tahsil, ettiklerini beyan 
ettiklerine göre, bu limitlerin genişlemesinden dola
yı, gelecek yıl birçok vatandaşımız daha fazla götü
rü vergi verme imkânına namuslu bir şekilde kavuş
muş olacaktır. 
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Maliye temsilcisinin, birtakım vatandaşların, bu 
beyanı vermekle beraber, asıl değerlerinin daha yük
sek olduğu hususundaki peşin beyanını kabul etmek, 
Meclisimizce mümkün değildir. Biz vatandaşlarımı
zın beyanının, kanunen aksi tespit edilmekdikçe, doğ
ru olduğu kanısından hareket etmek zorundayız. 

O bakımdan, Sayın Tosyalı'nın da işaret ettiği gibi, 
48 nci maddenin ilk üç fıkrasındaki limitleri artırmak
la ilgili önergelerimize, siyasî kanatları teşkil eden 
muhterem partilerimizin iştirak etmesini ve bunun, 
bugünün şartlarına göre esnaf ve sanatkâra kısmen 
nefes aldıracak bir tedbir olduğuna inanmalarını 
saygiyle arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tiyanşan. 
Buyurun Sayın Türkcen. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
saygı değer milletvekilleri; 

193 sayılı Kanunun, götürü vergiye tabi olacak 
esnafı ayırt edecek olan 48 nci maddesinin 1 nci, 2 nci 
ve 10 ncu fıkraları üzerinde Cumhuriyet Halk Parti
si olarak, matrahları değiştiren önergelerimiz var. 
Önergelerimiz görüşülürken sayın milletvekilli arka-
daşlanmızın bu önergelere iltifat edeceklerinin ve oy 
verecek küçük esnafımızın biraz daha rahat yaşama
sını sağlayacaklarının inancı içindeyiz. 

Buradan bir konuyu belirtmek isterim: Biz bura
da küçük esnafa milyonları bağışlamıyoruz. Milyon
lar bağışlanan olmuştur. Vergi iadelerine gitmiştir, 
teşvik kredilerine gitmiştir. Bunlar hakkında susan
lar olabilir; ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
iş hayatımızın daima taze fidanları olan bu sanat
kârlarımızın, esnaflarımızın kollanmasından .yana
yız. 

Saym A. P. sözcüsü Yücel Dirik, yedi aylık ikti
darında Cumhuriyet Halk Partisinin bu yasa değişik
liğini neden getirmediğini sordu. 

Dikkat edilirse, 193 sayılı Yasanın değişikliği tek
lifimizi, küçük çiftçi muafiyeti ile birlikte olan yasa 
değişikliği teklifimizi 17 Haziran 1975'te getirmiştik. 
ve yine Cepheci Hükümet tarafından reddedilmişti.. 
Bunu bilmekte fayda vardır. 

«Halk Partisi neden getirdi; neden getirmedi?» 
diye konuşmayalım. Halk Partisi yedi ay iktidarda 
kalmıştır; ama bu yasa 1963'ten bu yana yürürlükte
dir ve A. P. yedi sene tek basma iktidar olmuştur; 
ama bu yasayı değiştirmemiştir. Sayın sözcüsü bura
da kalkıyor, bunu yedi aya sığdırmaya çalışıyor. Biraz. 
insaflı olmak lâzım. 
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Onun için, eğer gerçekten küçük esnaftan yana 
isek biz, büyük sermayeli insanlara teşvik belgelen 
vererek, vergi iadeleri vererek onların enselerini 
yine katmerleştirmeyel'im; onların, Avrupalarda, Mon-
tekarlolarda para yemelerine göz yummayalım; küçük 
esnafımızın biraz daha insanca yaşaması için elin
den tutalım kaldıralım. 

Arkadaşlar, küçük esnafa milyon mu bağışlıyo
ruz yani? Nedir?.. Aslında bu kanun küçük esnafa 
bazı haklar veriyor; ama bir hususta sayın maliyeci 
arkadaşımın dikkatini çekerim: Otuz bin, kırk bin lira 
ile küçük esnaf raptedilmek isteniyor. Cahil olduğu 
için - bu cehalet esnafımızın değil arkadaşlar; bugü
ne kadar geçmiş hükümetler halkı okutmadığı için, 
halkı uyandırmadığı için esnaf az okumuştur, cahil 
kalmıştır - defterini tutamamaktadır; bunu başkasına 
tutturup, kazancının, ekmeğinin bir parçasını karşı 
tarafa vermektedir. Şimdi, bunu dar tutalım da, bir 
de vergi dilimleri büyüterek bu duruma imkân ver
meyelim. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, bugün biz bu 
değişiklik önerimizle, küçük esnafın maliyeye yar
dımcı olacağına inanıyoruz. Şöyle ki: Vergi muafiye
ti 30 bin lira iken - defteri tutamadığı için - deftere 
girmek istemeyen esnaf, büyük sermayenin baskısı 
ile fatura almamakta. Adama diyor ki - bütün mil
letvekili arkadaşlarım bunu bilir - «Eğer fatura almaz
san pirinç 11 lira, fatura alırsan 12,5 lira». Adam 
zaten ekmeğini zor çıkarıyor. Demin benden önce 
konuşan sayın arkadaşım belirtti: Küçük esnaf 507 sa
yılı Kanunla kurulu derneklere kayıtlı esnaflardır. 
Zaten nafakalarını zor temin eden insanlardır. Üç 
lira açıktan vermektense, hem defterden kurtulması, 
hem de bir iki lira ucuz alması, biraz lokmasını artır
dığı için, biraz ekmeğinin yanına zeytinini buldurduğu 
için «Evet» demek zorunda kalmaktadır. 

Bu nedenle, 48 nci maddenin 1 nci fıkrasını arttırır
ken, esnafımız naylon fatura kaybını önleyecektir ve 
bu 30 bin, şimdiye kadar olan muafiyette kaybolan, 
Hasan'ın, Hüseyin'in, Mehmet'in üzerine kesilen 
faturaların büyük bir kısmını esnafımız isteyecektir. 

Gönül öyle arzu eder ki, biz ileride yapılacak 
seçimde inşallah iktidar olacağız ve o zaman bu duru
mu düzelteceğiz. Biz küçük esnaftan - küçük esnaf, 
küçük sanatkâr olduğunu saptadığımız insanlardan -
sonuna kadar bu hacmi biraz daha açacak, onun vere
bileceği vergiyi alacağız. O nedenle, yani burada bazı 
arkadaşlarımızın düşündüğü vergi kaybı yoktur. 

Aslında, Cumhuriyet Halk Partisi küçük esnafın 
rahat nefes almasını istediği için, 48 nci maddede 
bazı değişiklikler önermiştir. Bunun yanında, diğer 
maddelerde de değişiklik önergelerimiz vardır. Buj 

nun bu şekilde geçişine, gönül rahatlığı içinde, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak «Evet» diyeceğiz, 

Bütün arkadaşlara beni dinledikleri için teşek
kür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üye kaldı 

mı efendim?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
48 nci madde hakkında başka söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili önergeler vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren Ka

nunun 48 nci maddesinin 1 nci, 2 nci ve 10 ncu bent
lerinin aşağıdaki şekilde değişikliğini arz ederiz. Say
gılarımızla. 

İçel 
'Süleyman Şimşek 

'istanbul 
Kâzım Öze'ke 

İstanbul 
Mehmet Emin Sungur 

Aydın 
tsa Ayhan 
Malatya 

Celâl Ünver 
îzmir 

Kaya Bengisu 

îzmir 
Neccar Türkcan 

Manisa 
Hasan Zengin 

İstanbul 
AbdurraJhman Köksaloğlu 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

İstanbul 
îlihami Sancar 

Madde 48. — 
1. — Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve 

'küçük sanat işlerinde bir ta'kvim yılı içinde satmalınan 
veya Mıal edilen emtianın iptidaî maddenin ve mal
zemenin mubayaa bedelleri tutarı (200 000) lirayı aş
mamak' 

2. — Bir ta'kvim yılı içinde satılan veya ihraç edi
len emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin satış 
bedelleri tutarı (230 000) lirayı aşmamak; 

10. — Sahibi ve işletici sıfatiyle birden fazla mo
torlu 'kara taşıtı, beşten fazla araba veya su üzerin
de müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla makineli, 
90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz taşıt aracı iş
letmemek (su üzerinde müteharrik araçların memzu-
cen işletilmesi halinde, makineli olanların rüsum to-
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nilatoları toplamının 'beş katı ile makinesizlerin rü
sum tonilatoları toplamı 50 rüsum tonilatoyu aşma
mak) ve ;bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri 
(100 000) lirayı aşmamak; (Bu bentte yazılı ölçüler, 
birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hak
kında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimse
lerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar toplu olarak 
nazara alınır.) Taşıma araçlarının sahip ve işleticisi 
durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut 
işi yapmış sayılır. 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyango 
bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri 
emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit 
edilmiş bulunan emtiada ilgili bakanlıkların mütalaası 
alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numa
ralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye Ba
kanlığınca tayin olunur. 

BAŞKAN — Başka bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193- sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı madde

lerinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
mizin 48 nci maddesinin 1 ve 2 nci bentlerinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel 
şartlan şunlardır : 

1. — Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve kü
çük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satınalınan 
veya ithal edilen emtianın, iptidaî maddenin ve mal
zemenin mubayaa bedelleri tutarı 200 000 lirayı aş
mamak, 

2. — Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç 
edilen emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin sa
tış bedelleri tu'tarı 240 000 lirayı aşmamak, 

Bursa 
Kasım Önadım 

îzmif 
Cemal Tercan 

İstanbul 
İhsan Toksan 

İzmir 
İsmail Taşlı 

İstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 

Îstanlbul 
Mustafa Kara 

istanbul 
Prof. Dr. Mustafa Parlar 

İzmir 
Yücel Dirik 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı madde

lerinde değişiklik yapılması hakkındaki teklifimizin 
48 nci maddesinin 10 ncu bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 48. — 
10. — Sahibi veya işletici sıfatı ile birden fazla 

motorlu kara taşıtı veya beşten fazla araba veya su 
üzerinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla ma
kineli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz taşıt ara
cı işletmemek. (Su üzerinde müteharrik araçların 
memzucen işletmesi halinde, makineli olanların rüsum 
tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rü
sum tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşma
mak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri 
tutan (90 000) lirayı aşmamak; (bu bentte yazılı öl
çüler, birlikte yaşayan eşlerle, velayet altındaki çocuk
lar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu 
kimselerin veya ortaklığı işlettikleri vasıtalar toplu 
olarak nazara alınır.) taşıma araçlarının sahip ve işle
ticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar ta
vassut işi yapmış sayılır. 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyan
go bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri 
emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit 
edilmiş bulunan emtiada ilgili Bakanlıkların mütala
ası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numa; 
ralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye Ba
kanlığınca tayin olunur. 

Bursa 
Kasım Önadım 

İzmir 
Cemal Tercan 

İzmir 
Yücel Dirik 

Îstanlbul 
Hüsamettin Tiyanşan 

İstanbul 
Mustafa Kara 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

İzmir 
İsmail Taşlı 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecelerine gö
re okutup, oylayacağım efendim. 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Sayın Başkan, ay
kırılığı ortadan kaldırmak için bir maruzatımız ola
cak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tercan. 
CEMAL TERCAN (izmir) — Arkadaşlarımızın 

önermiş oldukları 230 bin liralık teklife katılıyoruz 
efendim. 

Ayrıca, 10 ncu maddedeki 100 bin liralık teklife de 
katılıyor ve bunların birlikte işleme tabi tutulmasını 
istiyoruz. 

BAŞKAN — 230 bine katılıyorsanız mesele yok. 
10 ncu maddede ayrı bir teklif vardır, 8 nci mad

de olarak söylemişsiniz; 10 ncu maddedeki teklife de 
katılıyorsunuz;. 
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O zaman, Sayın Şimşek ve Sayın Türkcan'm ver
miş oldukları önergeyi yeniden okutuyorum. 

(İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 arkada
şının önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye ka
tılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Baş'kan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın Balkan. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, Ma
lîye Bakanı âdına 'bazı teknik görüşler açıklamak du
rumundayız müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon katılma
dığına göre, Hükümetin mütalaasına lüzum yok. 

Önerge sahipleri arasında söz isteyen var mı?.. 
Yok, 

Önergeyi oylarınıza 'arz e'diyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Diğer önerge sahipleri de bu önergeye katıldık
ları için, onların önergelerini işleme koymuyoruz. 

48 nci maddeyi bu değişik 'şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. . 

87 nci maddeyi okutuyorum : 
İhtiyarî toplama ve beyan : 
Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye talbi 

yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı 25 000 
lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratların
dan tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunanları be
yannameye ithal etmeleri ihtiyaridir. 

Ücretler, götürü usulde tespit olunan ticarî ve 
meslekî kazançlar ile kazanç ve iratların istisna had
leri içinde kalan kısımları 25 000 liralık haddin he
sabında nazara alınmaz. 

Ticarî, ziraî veya meslekî kazançlarını yıllık be
yanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar (Gö
türü gider usulüne göre tespit edilen ziraî kazanç
ları için beyanname verenler hariç) yukarda yazılı ih
tiyarî toplama hakkından faydalanamazlar. 

Geliri teklif ve patent haklarının kiralanmasından 
ibaret olup da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif su
retiyle Gelir Vergisi ödenmiş olan dar mükellefiyete 
talbi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname ver
meleri ihtiyaridir. 

BAŞKAN — 87 nci madde hakkında söz İsteyen?.. 
Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kanım; 
87 nci madde çok mühim bir madde olup, yalnız 

esnafı değil, esnafla birlikte memuru ve ücretliyi de 
ilgilendiriyor. 

Şöyle ki : Bu maddede 25 bin lira miktarını ay
nen kabul ettiğimiz takdirde, bir ücretli memur dü
şünelim ki 1 500 lira maaşı ile beraber bir de evi 
var; evden de ayda 300 lira kira alıyor. 25 bin lira
ya kadar yan geliri - kira vs. - olanların bu yan ge
liri 25 bin liranın altında kalırsa, ücretiyle beraber mü
terakim usul olmuyor. Ücret sair, 25 bin liranın al
tındaki mecmu vergiye talbi matrah olmuyor. Bu yan 
gelir 25 bin liranın üstüne çıkarsa, o zaman ücretiyle 
beraber teraküm usulü esasına göre vergi matrahı 
oluyor ve vergiye talbi oluyor. Buna hem esnaf ve sa
natkâr, hem memurlar, hem ücretliler giriyor. Bu 
madde böyle bir madde. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, bu aydınlatmayı yap
tıktan sonra, buradaki 25 bin liranın da çok düşük 
bir rakam olduğu inancındayım. Bunun da artırılma
sı lâzım. Burada bu miktarı bir miktar artırırsak, yi
ne aşağıdaki fıkrada bir şart var. Bundan ticari, zi
raî ve meslekî kazançlarını yıllık beyanname ile götü
rü vergiye talbi tutmuş olanlar faydalanıyor. Pek çok 
şartlı bir madde. Bundan küçük memurumuzun, kü
çük ücretlimizin, esnafımızın ve sanatkârımızın fay
dalanabilmesi için, buradaki 25 bin lira miktarının da 
artırılmasını uygun buluyorum. Bunu teklif ediyo
rum, kabul buyurulursa isabetli olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Faik Kırbaşlı, 

buyurun, 
A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Bur

dur) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Bu madde tabiî, yazılı olduğu bu şekli ile biraz 

karışık ve karanlık görülüyor. Halbuki, yıllardan be
ri kangren olmuş bir tatbikatı iyileştirme, sıhhatleş-
tirme, külfetten kurtarma bakımından bu madde bu
raya isabetle getirilmiştir. 

Burada, gelirlerin birleştirilmesi yerine, ihtiyarî bir 
toplama prensibi konmuştur. Zaten bu vardı ve 10 
bin lira idi, şimdi 25 bin liraya çıkarılmaktadır. 

Yalnız, ben şu önemli hususu burada belirtmek 
isterim : Üniversitede asistan olup, doçent olup, pro
fesör olup, ilmî araştırma ve çalışma yapan kimsele-
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fin, bu çalışmalarının sonunda bastırdıkları kitaplar
dan elde ettikleri ücretleri kendi ücretleri ile birleş
tirmeleri halinde, kendilerine aşağı yukarı hiçbir şey 
kalmamaktadır. Bu çok önemli bir husustur. Ya, bun
ların, üniversite adına, dolaylı yollardan, «falan yere 
ibağrşladım» gibi, yayımına gitmektedirler ki, bu da 
iyi bir şey değildir. 

İlmî araştırmaya yer veren, bunların yayımına yer 
veren, kalemi ile geçinen kimseler hiç yazı yazmasın 
mı, hiç etüt yapmasın mı, araştırma yapmasın mı?.. 
E, bunları da herhangi bir başka gelir grupu ile bir
leştirdiği takdirde bunları da bedavaya yapmış gibi bir 
durum hasıl oluyor. 

Onun için, şaihsî kanaatim odur ki, bu 25 bin li
ralık had de aslında - yıllık olduğu için - kâfi değil
dir. Bir profesör, kitabını 30 - 40 bin liraya satabilir, 
telif hakkıdır bu, patent hakkı... Efendim, bir gayri
menkulunuz var, kiraya verdiniz; gayrimenkulunuz 
eğer 25 bin lira gayri safi irat getiriyorsa, bunu da 
yarın ücretlerinizle birleştirdiğiniz takdirde, bunun da 
yarısını vergi olarak vereceksiniz. 

Şimdi, ücreti 1 000 - 1 500 lira olup, gayrimenkul 
geliri 2 000 fira, 2 500 lira olan adam, bunlarla be-
ralber birleştirmek mecburiyetinde kalınca, vereceği 
vergi öbür taraftan kendi gelirini de götürmek gibi bir 
durumla karşı karşıyadır. Bunun ters tarafı da, «Hiç 
kimse gayrimenkul iradı sahibi olmasın» demektir. 
«Bir adam ücretli olarak çalışıyorsa, sakın gayrimen
kul almasın, kiraya da vermesin» demektir. Diğer ta
raftan, fikrî mesai, fikrî çalışma yapıyorsa, bunu da 
yapmasın; çünkü, çalışmalarının sonunda elde edece
ği netice, çalışmaları ile kabili telif bir netice, bir fay-
ıda temin edecek bir netice değildir. 

Bu bakımdan (bu had 10 bin lira idi, 25 bin lira
ya çıkarılmıştır) kanaatim odur ki, bunu hiç olmazsa 
ayda 3 bin lira gibi bir sınırla, efendim 36 bin veya 
40 bin liraya çıkarılması kanaatimce çok münasip 
olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkanım, 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına söz rica ediyorum 
efendim, 

BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına, 
buyurun Sayın Battal 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

87 nci maddedeki hadlerle ilgili olarak, Millî Se
lâmet Partisi Grupu adına kısaca görüşlerimizi arz 
etmeye çalışacağım. 

87 nci maddede, «Tam mükellefiyette vergiye tabi 
yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı 25 bin 
lirayı aşmayan mükelleflerin, bu kazanç ve iratların
dan tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunanları be
yannameye ithal etmeleri ihtiyarîdir» hükmü vardır. 

Bu hükme göre, gösterilen 25 bin lirayı bendeniz 
çok küçük bir meblağ olarak görüyorum ve getirilen 
•hüküm - Arapların bir atasözü var : «El ihsan bit 
tamam» - biraz daha doyurucu, tatmin edici olmalı. 
Bendeniz meseleyi - tabirimi mazur görün - bir ma
liyeci düşüncesiyle, en cimri rakam ölçüsünde kentli 
kendime tespit edeyim dedim, maliyeci cimriliği ile. 
Bunu, tahkir manasına gelmeyen teknik manada, tav
sif cümlesi olarak söylemek istiyorum. Biraz evvel ar
kadaşımın ifade ettiği gibi, 36 bin lira olarak bendeniz 
de düşünüyordum, ince bir hesapla. Bunu, müsaade 
ederseniz, arz etmiş olayım. 36 bin lira makuldür. 
Benden önceki arkadaşımın da bu rakamı teklif et
mek suretiyle bir tevafuk olmuş bulunuyor. 

2 nci fıkradaki «Götürü usulde tespit edilen tica
rî ve meslekî kazançlar ile kazanç ve iratların istisna, 
hadleri içinde kalan kısımları, 25 bin liralık haddin 
hesabında nazara alınmaz» maddesindeki 25 bin lira
yı da çok cüzî buluyorum. En azından bu istisna had-
dinin 50 bin lira olması zarurîdir kanaatindeyiz. 

Bu kanaatimizi arz etmek imkânını bulduğumuz
dan dolayı teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde başka söz 
isteyen sayın üye? 

NECOAR TÜRKCAN (tzmir) — Yalnız bir nok
tayı belirtmek istiyorum Sayın Başkan. 

Teknik bir nokta. Gelir, «teklif» olarak; «teklif» 
de patent olarak geçmiş. Bu yanlış bir şey olmasın. 
«Gelirin telif ve patent haklarından» olacak. 

BAŞKAN — «Telif» olacak efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — «Telif» ola

cak. Bir yanlışlığa meydan vermemek için. 
BAŞKAN — Maddî hata o, «telif», diyelim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Bu hususta verilmiş önerge vardır, okutuyorum: 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 87 nci maddedeki (25 000) li

ralık haddin (36 000) lira olarak düzeltilmesini ve 
maddenin buna göre kabulünü arz ve teklif ederiz. 

îzmir Bursa 
Yücel Dirik Kasım önadım 

îzmir Kastamonu 
Adil Demir Hasan Tosyalı 

İstanbul Balıkesir 
M. Emin Sungur Orhan Üretmen 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu 
efendim? v 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, Hü
kümet olarak* bir hususu arz etmek istiyorum. 

Teknik bir husustur. Çünkü, verilen önergedeki 
36 bin liralık teklif vergi tarifesiyle yakından ilgili
dir. Bu had çok yükseldiği takdirde, birleştirilen ge
lirler aleyhine büyük bir vergi yükü doğar. Şu şe
kilde arz edeyim : 30 bin lira ücreti olan bir Gelir 
Vergisi mükellefi, % 20 nispetinden'6 bin lira vergi 
öder. 36 bin liralık kira alan bir Gelir Vergisi mükelle
finin de vergi yükü ;% 20 civarındadır. Bu da 7 200 
lira vergi öder. İkisini topladığımız takdirde bu 
mükellefin ödeyeceği vergi yükü 13 200 liradır. Bu 
mükellefler 36 bin lira değil de 37 bin lira kira al
dığı takdirde, 37 bin liralık kira ile, 30 bin liralık 
ücret gelirinin birleştirilmesi zarureti doğacaktır. Bu
nu birleştirdiğimiz takdirde vergi tarifesi toplam ge
lire uygulanacaktır. Toplam gelir, - 30 bin lira üc
ret, 37 bin lira kira - 67 bin liradır. 67 bin lirada 
vergi oranı ı% 33'e yükselmektedir. Bu oranı uy
guladığımız takdirde 22 bin liralık bir vergi ile karşı 
karşıyadır* Şu halde, 1 000 lira fazla kira aldığı için, 
aşağı yukarı ödeyeceği vergi :% 100 artmaktadır. 

Bu teknik açıklamam gösteriyor ki, bu 25 bin li
ralık had yükseltildiği takdirde, çok küçük bir kira 
geliri fazla olan mükellefler aleyhine, adalet ilkesi 
ile bağdaşamayan bir vergi tarh etme durumu doğa
caktır. Bu 25 bin liralık had, bugünkü tarife karşı
sında teknik olarak azamî haddir. 

Bunun bu şekilde kalmasını teknik bakımdan izah 
etmiş oluyorum. 
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BAŞKAN — İzahatınızı almış bulunuyoruz efen-
dim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 

Saymak icap ediyor efendim, tekrar oylayacağız. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
87 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 yeni önerge vardır, onları okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek-: 
lif ederiz. 

Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeltraş, res
sam ve bestekârların ve bunların kanunî mirasçıları
nın, kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserlerini, 
satmak veya bu eserler üzerinde mevcut haklarını de
vir ve temlik etmek veya kiralamak suretile bir tak
vim yılı içersinde elde ettikleri hasılatın 30 bin lirası, 
yabancı memleketlerde elde edilen hâsılatın ayrıca 80 
bin lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. Eserlerin, 
neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendi
rilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya 

dahildir. 
Balıkesir İzmir 

Necati Cebe Neccar Türkcan 

Bursa Artvin 
Mehmet Emekli Ekrem Sadi Erdem 

Burdur 
Osman Aykul 

BAŞKAN — Yeni bir madde teklifi olduğu için 
muameleye koymuyoruz. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aslında, izin verirseniz bir hususu açıklığa kavuştur
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Üzerinde gö
rüşmüş olduğumuz yasa teklifinin hiçbir maddesinde 
veya muhtevasında 87 numaralı madde ile ilgili bir 
husus mevcut değildir. Dolayısıyle, bu yasa teklifi
nin adı da, 46, 47 ve 48 nci maddelerin değişikliğini 
öngören bir yasa teklifidir. Ama, 87 nci madde ya-, 
bancı bir madde olarak girmiştir ve burada oylan
mıştır. Bu, tahmin ediyorum ki, Plan Bütçe Karma 
Komisyonunda yapılmış olan bir değişikliktir. Bunun 
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gibi, yine daha önce görüşülen 5434 sayılı Yasaya da 
ayrıca yabancı madde eklenmeleri yapılmış ve Ge
nel Kurulun tasvibinden geçmiştir. 

Bu nedenle, mahiyeti itibariyle yabancı olmayan 
ve emsali de bulunduğu veçhile, bu 18 nci maddenin 
de burada bir değişiklik olarak görüşülmesinin uy
gun olacağını sanıyorum. Tasvip makamınızındır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
87 nci madde için yapılan muamele, Komisyon

dan geçmiş olması hasebiyle, bugün oylanmış durum
dadır. Halbuki, bu 18 nci madde Komisyona gitme
miş olduğu ve yeniden bir madde şeklinde de bulun
duğu için, böyle bir tatbikatımızın da olduğunu tah
min etmediğimden, bunu oylayamıyoruz efendim. 

Diğer önergelere geçiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun bazı maddelerini değiştiren yasa değişikliği Ka
nununa, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 nci 
maddesinin değiştirilerek aşağıdaki şekilde düzeltilme
sini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
tzmir Balıkesir 

Neccar Türkcan Necati Cebe 
izmir Burdur 

Kaya Bengisu Osman Aykul 
Rize Erzincan 

Sami Kumbasar Hasan Çetinkaya 
İstanbul 

Orhan Birgit 

Madde 21. — Gayri menkul sermaye iratlarında, 
bir takvim yılı içinde elde edilen toplamı 10 bin lira
yı aşmayan gayri safî hasılat Gelir Vergisinden müstes
nadır. Elde edilen gayri safî hasılatın yıllık toplamı
nın 10 bin lirayı aşması halinde tamamı vergiye tabi 
tutulur. 

Ticarî, ziraî ve meslekî kazancını yıllık beyanname 
ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bun
lar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan fayda
lanamaz. 

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

ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Bu madde Komisyonda 21 nci madde olarak ko

nuşulmuş. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan 

söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Önergeniz hakkında mı efendim? 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; 
Bu 2! nci maddede istediğimiz şu : «Bir dükkânı 

olan, 10 dönüm tarlası olan, 10 C00 lira gelir elde et
tiği zaman ve başkaca da geliri yoksa, bu beyanname 
vermeye tabi olmasın, Gelir Vergisinden müstesna ol
sun» diyoruz. Eğer, geliri 10 000 lirayı aşarsa, tamamı 
vergiye tabi olacaktır. Ayrıca, eğer mükellefin, örne
ğin büyük tüccarın, büyük çiftçinin 10 000 lirayı aşan 
gelirleri olacağından, bunlar zaten bu muafiyetten is
tifade etmeyeceklerdir. 

Düşününüz, köylerde - bizim tabirimizle - bir çok 
dul kadın ve yetimiyle beraber beslenen insanlar var. 
Kocası herhangi bir yerde ölmüş veya hastalıktan öl
müş veya Kıbns'a, Kore'ye gitmiş, orada şehit düş
müş. Bunların 10 000 liraya kadar olan malından ver
gi alınmasın, diyoruz. Bunu aştığı zaman, tamamı ver
giye tabi olsun, diyoruz; yani «Bunu da bağışlayalım» 
demiyoruz. Bugün her halde 10 030 lira para ile bir 
ailenin geçineceğini kimse iddia edemez. O nedenle, 
belki Komisyon, Maliye 3 - 5 kuruş ,daha zarar etme
sin, bunu bir başka yere biz aktarırız, diye düşünebi
lir. Fakut, sayın milletvekillerinin, yoksul insanlardan 
yana olduğuna inanıyorum. 

Bu nedenle Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
YÜCEL DtRİK (tzmir) — Komisyondan geçti mi 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Komisyonda görüşülmüş efendim. 
YÜCEL DİRİK (tzmir) — Teklifte de var mı 

efendim. 
BAŞKAN — Teklifte var, 21 nci madde olarak... 

Teklifte de var. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan, 

bir şeyi izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

çok özür dilerim, bir noktanın açıklığa kavuşturulma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çok haklı ola

rak ifade ettiniz ki, bu 18 nci madde yabancı bir mad
dedir; fakat o zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor : 

Genel Kurulumuzun herhangi bir yasa teklifine 
bir yabancı maddeyi ekleme yetkisi yoktur; ama ihti
sas komisyonlarının vardır; yani ihtisas komisyonları 
bir yabancı maddeyi ekleyebilir. 
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Biz, zamanında bir yasa tasarısı üzerinde yabancı 
maddenin eklenmesine karşıt görüşlerimizi arz etmiş
tik. Burada ifade buyurduğumuz usulün, mutlaka ih
tisas komisyonlarında nazarı itibara alınması lâzım. 
Aksi halde bir çelişki ortaya çıkar ki; komisyonlar, ya
sa teklif ve tasarılarına yabancı madde ekleyebilirler; 
ama Genel Kurul yabancı madde ekleyemez, 

Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Evet, biz de öyle diyoruz efendim; 
«Yabancı madde ekleyemez» diyoruz ve o kanaatta-
yız; ancak yapılmış olan muamele Kanun teklifinde 
var, Komisyonda da görüşülmüş. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kanun tek
lifinde yoktur efendim. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bütçe 
yapmıyoruz ki. 

BAŞKAN — Efendim, 21 nci madde, bu teklif 
edilen takrirdir. 21 nci madde olarak teklifte görülü
yor ve bu müzakere edilmiş Komisyonda. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben 87 nci maddeden bahsediyorum efendim. Madde 
87, ne metin içinde, ne lafzında, ne de teklifte mevcut 
değildir eğer yanılmıyorsam Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim, «193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46, 

47, 48 ve 87 nci maddeleri» diye Komisyon teklifi ola
rak bize geliyor. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, Ko
misyon değiştiriyor; doğrudur. Yalnız, «Genel Kurul 
değiştiremez; yabancı bir madde ekleyemez» buyurdu
nuz. Oysa ki, Komisyon ekliyor konusu çıkıyor ortaya. 

Bu çelişkinin ortadan kalkması lâzım, bunu arz et
mek istiyorum. 

Genel Kurulun, yabancı madde eklemeye yetkisi 
yok ise, evveliyetle Komisyonun da yabancı madde 
eklemeye yetkisi yok demektir. 

Oysa ki, burada iki işlem ortaya çıkıyor. Komisyon, 
87 nci maddeyi işleyebiliyor ve ekleyebiliyor, yetkisi 

1. — Kanun teklif veya tasarılarında mevcut ol
mayan bir maddenin Genel Kurulda teklif edilip edile
meyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, bu görüşülen 87 nci mad
de daha önce Komisyonda görüşülmüş ve Umumî 
Heyet tarafından kabul edilmek suretiyle, Komisyo
nun bu tasarrufuna «evet» veya «hayır» fikrini Umu
mî Heyet belirtmiş durumda. 

vardır; Genel Kurul 18 nci maddeyi ekleyemiyor; yet
kisi yoktur. 

Böyle bir çatışmak usulün söz konusu olmamasını 
arz ediyorum; bu birincisi. 

İkinci bir noktayı daha arz edeyim Sayın Başkan, 
izin verirseniz : 

Metnin sonunda 223 sıra numarasında yer alan, 
193 Sayılı Yasa Değişikliği Teklifinin adını da değiş
tirmemiz icap edecektir, «Gelir Vergisi Kanununun 46, 
47, 48 ve 87 nci maddelerinin değişikliği» biçiminde. 

BAŞKAN — Tamam efendim, çerçeve maddesini 
oya sunarken bu değişikliği yapacağız efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sizin mantığınız, bütçe 
mantığı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
ALİ SANLI (Burdur) — Bütçe mantığı. Yani, Büt-

ve Kanunuyle normal yasalar arasında farklı usul 
vardır. 

Sizin dediğiniz, komisyonun değiştirebileceği ve 
Genel Kurulun hâkim olamayacağı bir düşünceye va
rıyor ki, düşünce tarzınız bütçe tekniğiyle ilgili. Biraz 
önce verilen önergenin, daha önceki teklif metninde 
ve Komisyon metninde bulunmadığı nedeniyle görüş
meye konulmasının hatalı olduğu noktasında ısrar edi
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu 87 nci madde me
selesini halletmemiz ve ondan sonraki önergeler üze
rinde konuşmamız icap ediyor. 

Şimdi, bu çerçeve maddesi üzerinde... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çok yanlış bir 

yola gireceğiz Sayın Başkanım. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

çalışma süremiz dolmak üzeredir, uzatma kararı al
manız gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, süremiz dolmak üzeredir. 
Bu Kanun teklifi üzerindeki görüşmelerin bitimine 
kadar, çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Eğer 87 nci madde geldiği zaman, «Bu 87 nci mad
de Komisyon tarafından ilâve edilmiştir; biz Meclis 
olarak bu ilâve edilen kısma itiraz ediyoruz» deyip de 
Meclis reddetmiş olsaydı, biz bunu konuşamazdık ve 
bu şekilde bir müzakere de açılmazdı. 

Ancak, açılmış olan müzakere neticesinde, doğru
dan doğruya kabul de edildiğine göre, onun üzerinde 
yeniden bir işlem yapmak imkânı yoktur. 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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İ8 nci madde komisyonlarda hiç görüşülmemiş bir 
madde olarak, tamamen yabancı bir maddedir. Dolayı-
sıyle bunun üzerinde herhangi bir şekilde müzakere 
imkânı bulamıyoruz. 

Ancak, konuşulmuş olan maddeler üzerinde ise, on
larla ilgili verilmiş olan önergeler muvacehesinde ko
nuşulduğu için ve Komisyonda da bu mesele mevzuba
his edildiği için görüşebiliriz ve yeni madde olarak da 
onları ilâve edebiliriz kanatindeyim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Müsaade eder misiniz Sa
yın Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, «Komisyon
ların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı» başlıklı İçtüzüğü
müzün 36 ncı maddesi : «Komisyonlar, kendilerine ha
vale edilen Kanun tasarı-ve tekliflerini aynen veya de
ğiştirerek kabul veya reddedebilirler; birbirleriyle ilgi-
gi gördüklerini birleştirerek görüşebilirler...» demekte
dir. 

Evleviyetle komisyonlara verilen bu yetkinin, Ge
nel Kurulun yetkileri içinde olması gerekir, normali 
budur. Siz şayet, komisyonda, teklif metninde olma
yan bir maddenin değiştirilmesini emsal kabul etmemek 
kaydıyle imkân bulunamadığı için sayıyorsanız, o za
man, 36 ncı maddenin hükmü nedir İçtüzükte? 36 ncı 
maddeyi nasıl açıklayacaksınız? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Evet, komisyonlar kendilerine tevdi edilmemiş mev

zular üzerinde herhangi bir işlem yapamayacaklar, 36 
cı madde bunu beyan ediyor. Fakat burada, Komisyon, 
Umumî Heyete getirdiği zaman itiraz edilmiş olsaydı 
muamele yapılmazdı. Dolayısıyle 87 nci madde ko
misyon tarafından icadedilmiş ve ilâve edilmiş bir mad
de olarak da Umumî Heyetin tasvibinden geçmezdi. 
Fakat geçtiğine göre, yapılacak herhangi bir işlem yok. 
Umumî Heyet... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Gayet tabiî, 
Genel Kurulumuz bu hususta karar aldığına göre kesin
lik kazanmıştır ve üzerinde hiç bir üye arkadaşın tar
tışması söz konusu olamaz. Ancak, makamınız bir ka
yıt ve şart koymak suretiyle bu meselenin kapanmasına 
yardımcı olabilir. O da usul olmaması kaydıdır. «Usul 
olmaması ile» ifadesini buyurursanız, o takdirde emsal 
olmaz. Burada iki yarar sağlanmış olur Sayın Başka
nım. Bunlardan birisi; böyle bir karar komisyona in
tikal etmek suretiyle, komisyon yabancı maddeyi mon
te etmez; ikincisi; komisyon yabancı maddeyi monte et
tiği zaman da burada görüşülmesi söz konusu olmaz. 

BAŞKAN — Ben de aynı kanaattayım, bu sebeple 
Umumî Heyetin tasvibinden geçmiş olan, bir defaya da 
mahsus olmak, emsal olmamak kayıt ve şartıyle bu 
maddeyi böylece kabul etmiş bulunuyoruz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Olamaz Sayın Başkan. 
Şime 'yo kadar gündemimizde yer alan 50'ye yakın Ka
nun teklifinde, aynı biçimde komisyonlarda teklif met
ninde olmayan değişiklikler yapılmıştır. Hatta bir kıs
mı Cumhuriyet Senatosundan gelmiş, tekrar karma ko
misyonlara kadar varmıştır. Şayet o tasarılar burada 
tekrar görüşülmeye başlanırken ben kalkar da, «Komis
yon metnine sonradan ilâve edilmiş» dersem, 47 tane 
Kanun tasarısını Meclis görüşemez. Zannederim bir an
da karar verilebilecek konu değildir. O açıdan bu konu
da usul müzakeresi açmanız ve Meclisin kararına bağ
lamanız daha doğru olur. 

BAŞKAN — Bu mevzuda bir usul müzakeresinin 
faydasına ben de kaniyim efendim. Bu mevzuda konuş
mak isteyen sayın üyeler lütfen işaret buyursunlar; iki 
lehte, iki aleyhte. Konuşmalardan sonra da fikrimizi 
beyan ederim efendim. 

Buyurun Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, çok 
değerli arkadaşlarım. 

Bundan evvelki Kanun teklif ve tasarılarının görü
şülmesi sırasında, şimdi kabul etmediğimiz hususu ka
bul ettiğimizi sanıyorum, hatırlıyorum. Öyle maddelerin 
değişmesi gerekir ki muhterem arkadaşlar, hiç metin
de bulunmayan bir madde ile ilgisi bulunabilir. Fara
za 87 nci maddede yaptığımız bir değişiklik, metinde 
yer almamış olmasına rağmen, aynı Kanunun 23 ncü 
maddesinde bir değişiklik yapılmasını gerektirebilir. 

Bu itibarla Yüce Meclisler ve bu Meclislere niyabe-
ten görev yapan komisyonlar bence konuya, mevzua 
hâkimdir, gerekli değişikliği yapabilir. İçtüzüğün hük
mü esas itibariyle, aynı Kanun teklif ve tasarısı üze
rinde değişiklik yapılamayacağını, yeni hüküm getiril
meyeceğini değil, görüşülmeyen bir konunun getirileme
yeceğini amirdir. 

193 sayılı Kanunu görüşürken, 187 sayılı Kanunu 
görüşmeye kalkar ve onunla ilgili bir değişiklik yapma
ya kalkarsak, bu usule uymaz; ama 193 sayılı Kanun 
görüşülüyor ise, 193 sayılı Kanunun bir kaç maddesine 
inhisar etmiş olsa dahi değişiklik, pekâlâ onunla ilgi
li bir kaç maddeye daha sirayet ettirilebilir bu değişik
lik. 

Bendeniz bu görüşteyim, teşekkür eder saygılar su
narım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sanlı, aleyhte mi, lehte mi efendim? 
ALÎ SANLI (Burdur) — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 

Kanun teklifinden anlaşılması gereken anlam, 
bir bütünlük taşır, o konu ile ilgili. Herhangi bir 
yasanın bir maddesini veya birkaç maddesini değiş
tiren teklif verilebildiği gibi, bir konuya has bir bü
tün de sunulabilir. 

Komisyonlar bu konu ile ilgili gerek tek maddelik, 
gerek birden ziyade maddelik, gerek teklif bütünlü
ğü içinde her türlü tadil, değiştirme, birleştirme işlem
lerini yapabilir. 

Anlamı şudur: Şayet, «Türk Ceza Kanununun fa
lan maddesinin değişikliğine ilişkin madde, şeklinde 
bir teklifte sadece o maddeyi komisyon eğiştirebilir, 
benzeri bir maddeyi ekleyemez» şeklinde düşündü
ğümüz takdirde, bu, kodifikasyon tekniğine uymaz. 

Kanunlar, bir konu düzenlenirken bir sistemin 
içinde gelir. Örneğin; vergi yasası, bu bir sistemdir. 
Siz bir madde üzerinde oynadığınız zaman, onun, 
şüphesiz ki, diğer maddelerde de yansımaları olacak
tır ve komisyon bu yansımayı teklif metninde ol
madığı için, o kodifikasyon tekniğinden yararlanarak 
bir düzenleme önerebilecektir. Aksi halde, komisyon
lara sırf belirtilen maddelerde değişiklik yetkisini ve
rir; bunu, bir madde eklememesi şeklinde sınırlar
sak, bu kanun yapma tekniği ile bağdaşmadığı gibi, 
son derece sakat sonuçlan olacaktır; kanunların bü
tünlüğü ve işleyişi bozulacaktır. 

Bu nedenle, Başkanın, «emsal teşkil etmemek 
kaydıyle, itiraz edilmediği için kabul etmiş sayı
yorum bundan sonrası yapılmamalıdır. İtiraz edildiği 
takdirde, onu müzakere etmeyeceğim» biçiminde ver
diği karar hatalıdır. Bu nedenle, Genel Kurulların ve 
komisyonların madde üzerinde değişiklikleri ve ek
lentileri kanun yapma tekniği açısından da yararlı
dır ve usul içinde de 36 ncı madde açıktır. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Sanlı. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Sayın 

Başkan .söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Süleyman Arif Emre. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar; 

Yüce Mecliste, bir kanun teklif veya tasarısına 
yeni bir made, kanaatimce eklenebilir, eklenmesi gere
kir. Bunun başka bir tatbikatı da vardır. Kaldı ki, bir 
kanun komisyonlarda 45 gün içerisinde gündeme 
alınamayıp da müzakere edilemediği takdirde, öner
ge sahibi bir teklifte bulunarak Genel Kurul günde
mine aldırıyor. Komisyonda hiç müzakere edilmemiş 
bir teklif veya tasarı, burda müzakere edilip ka-
nunlaşabiliyor. Kaldı ki, komisyonlarımız Meclise 
niyabeten vazife görür, Mecliste olmayan bir salâhi
yet komisyonda elbette olmamak lâzım gelir. Meclisi
miz, bir kanunun daha da olgunlaşması, tekemmülü 
ve eksik kalmaması için bir ek maddeyi komisyona -
eğer ihtisasa taallûk eden bir konu ise - havale ede
bilir; komisyon bunu tekrar isteyebilir görüşmek için. 
Komisyonlarımızın böyle bir yetkisi vardır. Eğer, bu
na gerek görmediği takdirde, Meclisimiz Komisyonun 
da salâhiyetlerini haiz olarak, teklif edilen madde 
üzerinde müspet, menfi karar verebilir, önergeler oya 
konabilir. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Emre. 
Başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Efendim, burada takip edilen usul; Komisyon

lara 36 ncı madde gereğince verilmiş olan, evvelâ 
kanunun metni ve o kanunda da değişiklik istenen 
maddeler. 

Bu kanun metnindeki olan bir 'ibareyi, komis
yon diğer metinlerle ilgili gördüğünden dolayı, onu 
da değiştirmek yetkisini yeni 'bir madde (teklifi şek
linde kabul etmiyoruz. Dolayısıyle, verilmiş olan 
bir kanun var: 193 sayılı Kanun. Bu kanunun de
ğiştirilmesi istenen tekliflerde de şu, şu, şu madde
leri var. Fakat Komisyon bunu müzakere ederken, 
21 nci maddeye de, irtibatı olan 'bir durum hasıl ökın-

Bunun ötesinde diğer bir sakıncası vardır - şu 
gün gündemimizde olduğu için söylüyorum - : 

40'a yakın teklif ve tasarı Genel Kurula inmiş, 
bir kısmı Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş, bir 
kısmı Senatonun reddiyle veya kısmen değiştirisiyle 
Meclise gelmiştir. Bunların hepsinde aynı kural he
men hemen işletilmiştir. Bunların içinde, komisyon
larda ilâve, edilen metinler vardır, maddeler vardır. 
Şayet, bu kadar kayıtlı,-sıkı bir sınırlama getirirsek, 
bütün o yasaların bu Meclis döneminde çıkmama 
tehlikesi belirir. Bu nedenle, komisyonların 36 ncı 
maddesi içindeki yetkisini evleviyetle Genel Kurulla
ra da tanımak olağandır. Bu tahdit, konu ile ilgili 
bir tahdittir; konu kapsamına girdiği sinece, madde 
eklentilerinin o kanunun bütünlüğü içinde yapılabil
mesi olağandır. 
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ca, 87 nci madde ile bir irtibatı hasıl olmuş ve 87 
noi maddede de bir değişiklik lüzumunu 'hissetmiş; 
Komisyona verilmemiş bir mevzu değil, doğrudan 
doğruya «şu kanun» diye adlandırdığımız bir kanun
la beraber yapılacak olan değişiklikleri komisyona 
verdiğimiz için ve komisyondan geçtiği için, bu şe
kilde komisyondan geçmiş olan bir maddenin her
hangi bir sekilide yeni bir madde olarak kabul edile
meyeceği kanaatiyle Ibunun müzakeresini de yapmış 
'bulunuyoruz 87 noi madde olarak. 

Bundan başka Umumî Heyette, hiç komisyona 
teklif edilmemiş, komisyonda verilmemiş; doğrudan 
doğruya Umumî Heyet tarafından bir yeni madde 
olarak teklif edildiği zaman ise; İçtüzüğümüzün de 

amir hükümleri gereğince, alakalı komisyonlardan 
geçmediğinden dolayı ayrı bir teklif, müstakil bir 
teklif olarak da görüşülmesi imkânsız görülmektedir. 

Bu ibakımdan, bize teklif olarak gelen 18 nci 
maddeyi ıbu sebeple her hangi bir muameleye koya
mayacağımızı ibeyan etmiştik. Diğer maddeler ise 
tekliflerde mevcuttur. -O tekliflerde olan maddelerin 
değiştirilmesi hususunda verilen önergeleri de teker 
teker oylamak imkânına sahibiz ve bunlar kabul edil
diği takdirde birer madde olarak, ayrı bir müstakil 
madde olarak da ilâve etmemiz mümkün görülmek
tedir. 

Durum bu şekilde aydınlanmış oluyor. Bu du
ruma göre önergeleri okutuyorum-

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 
arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinis-
li'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) 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın Neccar Türkcan ve arkadaş
larının önergesini okutuyorum: 

«Madde 21. — Gayrimenkul sermaye iratlarında 
bir tafcvim yılı içinde elde edilen toplamı 10 000 lira
yı aşmayan gayri safi hasılat gelir vergisinden müs
tesnadır. Elde edilen gayri safî hasılatın yıllık topla
mının 10 000 İrayı aşması halinde tamamı vergiye 
tabi tutulur. 

Ticarî, ziraî ve meslekî kazancını yıllık beyan
name ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile ge
lirleri «bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu is
tisnadan faydalanamaz.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz efendim., 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren ka

nun teklifinin 1 nci maddesine 46 nci maddeden ön

ce aşağıdaki 31 nci maddenin eklenmesini öneririz. 
Saygılarımızla. 

İzmir İstanbul 
Neccar Türkcan Reşit Ülker 

İçel İzmir 
Süleyman Şimşek Kaya Bengisu 

Bolu İzmir 
Abdi Özkök Kemal Önder 

Balıkesir İstanbul 
Necati Cebe Vahit Çalın 

Amasya Erzincan 
Orhan Kayıhan Hasan Çetinkaya 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

«Madde 31. — Mükellefledn günde 15, ayda 450, 
yılda 5 40.0 lirayı aşmayan gelirleri vergiye tabi tu
tulamaz. 

Mükellef evli ise bu miktara eş için günde 5, ayda 
150, yılda 1 800 lira; çocuklarının her bini için günde 
3 ayda 9Q, yılda 1 0i80 lira ilâve edilir. 

.Haftalık ücretlerde 7 gün üzeninden indirim ya
pılır. Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mü
kellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tabi geliri 
bulunmayanlar bu maddenin uygulanmasında öz ço
cuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tabi gelirler yukarıda yazılı hadleri aştı
ğı takdirde, bu hadler için hesaplanan vergiler mü
kelleflerin vergilerinden indirilir.» 

BAŞKAN — Yapılan tekliflerde bu madde vardı. 
Komisyon, bu önergeye katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz efendim, 
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BAŞKAN — Komisyon kaıtılmıyorj 
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 

MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, 
teknik açıklamada bulunmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan; 
en az geçtim indirimi oranları, yapılan teklifle mü
kellefler için üç kat artırılmaktadır. Mükellef evli 
ise, eş için Kanunda 3 lira olan günlük en az geçim 
indirimi haddi 5 liraya, 90 liralık had 150 liraya, 1 080 
liralık yıllık had de 1 800 liraya çıkarılmaktadır. 

Çocuklar için 2 «liralık günlük en az geçim indiri
mi haddi 3 İraya, 60 liralık had 90 liraya, 720 li
ralık had de 1 080 liraya çıkarılmaktadır, 

Tekhfde, kanunda mevcut olan 3 ncü fıkra yer 
almamaktadır, buna ne sebeple yer verilmediğini şu 
anda kestiremiıyorum. 

Teknik olarak, en az geçim indirimi hadlerinin 
genel bir şekilde artırılması, Hüküm'et tarafından 
yapılan çalışmalara uymamaktadır. Hükümetin dü
şündüğü «yüksek gelir sahiplerinde de en az geçim 
indiriminin kademeli olarak düşürülmesi» şeklinde
dir. Bu en az geçim indirimi hadlerinin artırılıma-
sından senede 1 milyon lira geliri olanlar da fayda
lanacaktır. Bunun dışında, ayda 1 500 lira geliri 
olan da aynı oranda artırılacaktır. Bu, Hükümet 
Programındaki ve Sayın Maliye Bakanının bütçe ile 
ilgili konuşmalarında açıkladığı ilkelere ters düşmek
tedir. 

Yapılan çalışmalarda belli bir hadden sonra, ör
neğin; bunu kesin bir had olarak görülmemesi kaydı 
i'le ifade edeyim; yıllık geliri söz konusu 150 bin li
radan fazla olanlarda en az geçim indiriminin uygu
lanmaması şeklindedir. Bu nedenle, 'bu teklif yük
sek gelir sahiplerini de en az geçim İndiriminden fay
dalandırdığı için, Hükümet olarak ve Hükümette 
yapılan çalışmalarla bağdaştıramıyoruz. Arz ederim. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sayın Başkan, 
önergem hakkında izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz hakkında izahat verecek
siniz, buyurun, | 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; 

Bu Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesine 
önce bir bakmak lâzım. Bugüne kadar yürürlükte 
olan kanunun 31 nci maddesi nedir? Mükellefe, 
«1 800 lira ile geçin diyor. Eşine 1 '080 lira geçim 

I hakkı tanıyor. Her çocuğa da 720 İra ile bir yılda 
bakacaksın, diyor. Bizim, Cumhuriyet Halk Parti
si olarak verdiğimiz bir yasa değişikliği ile asgarî 
ücretten vergi alınmamasını ve geliri 4 bin İraya ka
dar olan gerek memur, gerek işçi, gerek dar gelir
li arkadaşlarımız için bu vergi dilimini düşüren tekli
fimiz var. Sayın Hükümet üyelerimiz de, Hükü
met adına konuşan Sayın Maliye Bakanlığı yetkilisi 
arkadaşımız da, Hükümetin böyle bir yasa hazırla
dığım söylemektedir; yürekten katılırız. Bizimki az 

' ise, Hükümet bunu daha iyi duruma getiresiye ka
dar bizimki geçsin. Yalnız yanlış anlamadıysam, 
Maliye 'Bakanlığı Sözcüsü değeri arkadaşımız bunu 
kademdi getireceğiz dedi. Yani, eğer rençber Ah
met 10 lira kazanıyorsa, «sana 50 kuruş yeter,» fab
rikatör Mehmet Bey 200 hin İra kazanıyorsa, «sana 
50 bin ira», Vehbi Koç 10 milyon lira kazanıyorsa 
yahut da Durmuş Yaşar 1"Q milyar i ra kazanıyorsa 
«sen 1 milyon lira ile yahut da 500 bin i ra ile geçin» 
diye kademei getireceğiz gibi ifade ettiler, yanlış 
anlamadıysam...: 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, 
tamamen tersini ifade ediyorlar^ 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Belki ay
nen ifade edilmez. Bu 500 bin olmaz da 100 bin 
olur, 50 bin olur, o ayrı. Ben rakamı örnek olarak 
veriyorum. Yalnız kademei olarak getireceğinizi 
ilân ettiniz. 

Saygıdeğer arkadaşlarını; hen Ödemiş Gıda Mad
deleri Esnaf Derneği Başkanı iken milletvekii se
çildim. Bazı arkadaşlarımız esnafın çok kazandığı
nı zannediyor ve bunları, lât atan A. P.'M milletvekii 
arkadaşlarımın dediği gibi «aracı» zannedenler de 
vardır. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Siz, siz söy
lediniz; (biz söylemedik, 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Ancak 
«aracı» esnaf değildir. «Aracı» esnafı kazıklayan 
büyük sermayedir, kapitalist ekonomimin kendisi
dir. Değerli arkadaşlarım, «aracı» o büyük sermaye
ye yeşil ışık yakan siyasal partilerdir. 

(BAŞKAN — Sayın Türkcan, madde üzerinde 
konuşun efendim, teklifinizle ilgili konuşun ©fendim. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Değeri ar
kadaşlarım... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Mahmut Türk
menoğlu'nun komisyonculuğundan, Oral Mavioğ-
lu'nun vurgunundan bahset j 
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NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Onu ken
disine sorarsın, o cevap verir. 

'BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. (Gürül
tüler) 

Sayın Türkcan teklifiniz üzeninde konuşun. 
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Lütfen sus

turun efendim; Sayın Başkan lütfen susturun, dinle
meyi öğrensinler ve burada olmayan arkadaşlar hak
kında konuşmasınlar. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kürsüden seç
mene selâm gönderiyor. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Burada ol
mayan arkadaşlar hakkında konuşamazsınız..., 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize efendim.. 
(Gürültüler) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, müsamaha ediyorsunuz; 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Müsama
ha yok, ne yapıyoruz yani. 

BAŞKAN — Efendim, mevzua davet ediyoruz, 
müsaade edin elendim. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, kısaca konuya giriyorum. 

iBiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her zaman 
dediğimiz gibi, küçük esnafın ve sanatkârın yanın
dayız, yanında olmaya devam edeceğiz ama aracı
mın, tefecinin, vurguncunun deği'L 

BAŞKAN — Sayın Türkcan... Sayın Türkcan... 
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Bu tip hare

ket yapıp malı piyasadan kaldıran insanlar için değil. 
BAŞKAN — Sayın Türkcan.., 
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Tamam Sa

yın Başkan, geliyorum.. 
'BAŞKAN — Ne selbeple efendim, lütfen... 
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, şimdi istediğimiz, kanun değişikliğinde 
istediğimiz nedir? istediğimiz gayet cüzî. Ne istiyoruz: 
18 000 lira kazanır götürü vergi esnafı dediğimiz için, 
Maliyenin de kazancını düşünerek - Maliye de üç 
beş kuruş para alsın biz esnaf olarak para verme
yelim demiyoruz- bu asgarî geçim indirimini teklif 
ettiğimiz gibi değil; ama hiç olmazsa birazcık esnaf 
geçindbilsin diye; mükellef için günde 15 lira, eşi için 
5 lira, 3 lira da çocuğu için istiyoruz. Yani biraz 
da vergi versin diye... 

Ha, bu olmazsa, reddedilirse ne olur? Küçük 
esnaftan yana kanun çıkarıyorum diye burada caka 
satanlar esnafın sırtına yük getirir. 1 200 lira olan ve 
geçimini zor temin eden esnafımız 3 400 lira vergi 
öder< 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Yapmayın 
efendim, esnafı savunmayan var mı Beyefendi? 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Bu neden
le bu asgarî geçim indiriminin yükseltilmesine yü
rekten inanıyoruz. Bu yükseltilmediği zaman... 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, kâfi derecede iza
hat verdiniz, lütfen efendim, müzakereleri olumlu 
yoldan saptırmayalım, neticeyi alalım efendim.: 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müsamaha 
yapıldı, zamanı istismar ediyor. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Beyefendi, 
boyuna sataşırsan, konuşturmak istemezsen tabiî 
uzar. Ne yapayım yani, izah etmeden ineyim mi?.. 
Gönlünüz onu mu istiyor? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım mevzuu to
parlıyorum, uzatmaya gerek yok. Bu asgarî geçim 
indirimini yükseltmezsek, 4 çocuklu berber, lehimci, 
ayakkabıcı, ayakkabı tamircisi vatandaşın sırf 180 
lira iradı gayrisafîsini geçtiği için deftere tabi olmuş
sa, bir berber yeni dükkânında kiradan ötürü, bir 
hallaç kiradan ötürü deftere ta!bi olmuşsa, küçük es
naf ve sanatkârların dernekleriyle ne kadar direnirsefc 
direnelim, Maliyeciler bunu birinci sınıf yapacak
tır, yanlış uygulama olarak. Bu durum defterden 
geliyor. Bu birinci sınıf esnaftır diyeceklerdir ve 
büyük paralar ödemek zorunda kalacaktır bazı es
naflar. 

O nedenle... 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, Sayın Türkcan sö

zünüzü kesiyorum efendim, lütfen bağlayınız. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Lâf atma
lar dolayısıyle fazla uzadığı için özür diler, Yüce 
Meclise asgarî geçim indirimini yükselten tekMfkmV 
ze oy vermesini yürekten diler, hepinize saygılar 
sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Sayın Basan, mad
denin aleyhinde söz rica ediyorum, 31 nci madde 
hakkında. Yeni bir madde olarak teşekkül ettiği 
için. 

BAŞKAN — Hayır, daha evvel Komisyonda bu 
madde konuşulduğu ve Komisyona gelen teklifler ara
sında bulunduğu için yeni bir madde olarak kabul 
etmiyoruz. Binaenaleyh, bir önerge vardır. Öner
geyi ancak oylayabileceğiz efendim, müsaadenizle. 

Önergeyi okutup, -oylarınıza arz ediyorum. 
(İzmir Milletvekili Necear Türkcan ve 10 arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmıyor, 
daha evvel beyan etmişti. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden-
ter... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

İçtüzüğün 86 ncı mıaidıdesine göre bir önerge ve-
rilmiş'tir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekıte olan Kanun teklifinin 48 noi mad

desinin muhtelif bentlerinde geçen (Memzucen) ke-
limesiniin yerine (Birlikte) belimesinin konulmasını 
öneririz. 

Saygılarımızla. 

Malatya Antalya 
Hüseyin Deniz Ömer Buyrukçu 

Burdur Muş 
Osman Aykul Tekin İleri Dikmen 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu mevzuda ne 
der efendim? 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Sivas) — Sayın Başkan; hiç şüphesiz bu
nun anlaşılabilir bir dille yazılması daha uygun olur; 
ama Kanunun diğer maddelerinde de bu tabir geçtiği 
için Kanunun ahengi bozulacaktır, o bakımdan katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığına göre, her
hangi bir işlem yapılamadı. 

1 nci maddeyi tekrar okutuyorum efendim. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanonunda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
46 ncı, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN —: 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza az ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1975 gününden* ge
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

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

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Önerge 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge mi var efendim? Peki efen
dim, önergeyi okutuyorum. 

10 , 2 . 1976 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişik

likler yapılması hakkında kanun teklifinin 2 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

«Madde 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1976 gününden ge
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» 

Bursa İzmir 
Kasım Önadım Cemal Tercan 

Burdur İzmir 
Faik Kırbaşlı Âdil Demir 

tstanbul İzmir 
Kâzım Özeke Neccar Türkcan 

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

ASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, katılıyoruz 
ama, ifadeye katılmıyoruz. Şu bakımdan: «1.1.1976 
tarihinde yürürlüğe girer...» 

BAŞKAN — «1976 tarihinde» diyor. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN Malatya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çoğunluk olmadan komisyon nasıl katılabilir? 
Onu anlayamadık. Çoğunlukları olmadan katılmaya 
yetkileri yok. Komisyonu getiriniz katılsınlar. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon bakımından 
haklısınız; fakat teknik yönden orta yerde bir hata 
var. Defterler kapandığına göre 1976 olarak kabul 
edilmesi Umumi Heyet tarafından da tensip edilirse 
mesele yok efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teknik hata 
değil, Tüzük gereğince değiştirilebilir efendim. 

BAŞKAN — Yani, bu vaziyete göre 1975 yerine 
1976'yı kabul ediyoruz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teknik hata 
değil beyefendi. 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Önerge üzerinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz üzerinde söz istiyorsu
nuz. 

Efendim, komisyon olarak çoğunluğunuz var mı, 
katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, bir teknik za
ruret dolayısıyle katılmak mecburiyetindeyiz. Çün
kü, 1975 yılı kapanmıştır, artık o husustaki beyanlar 
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da yapılmıştır. O bakundan, komisyon olarak katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katıldığına göre, sizin o 
hususta izahat vermenize lüzum kalmıyor efendim. 

Kafttfftu» geçerli olabilmesi bakımından, teknik 
yöndien böyle bir düzeltme üzerindeki önergeyi tek
rar okutuyorum efendim: 

(Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 5 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi başka bir birleşimde açık oylarını
za sunulacaktır. 

BAŞKAN 
rtım: 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER (Devam) 

Açık oylamanın neticesini okuyo-

îzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arkadaşının, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı Ka-
mıaia Değişik Geçici 4 ncü Maddenin Değiştirilme
sine Dair Kanun teklifine 236 sayın üye iştirak etmiş

tir; 220 kabul, 9 ret, 1 çekinser oy kullanılmış ve 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Gündemde yer alan, Anayasa Mahkemesine üye 
seçimini yapmak ve denetimle ilgili konuları görüş
mek üzere 11 . 2 . 1976 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

^ • W M 

VHI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Sabrı înee'nin, Hatay 
Milletvekili Sait Reşa'ya verildiği iddia edilen arazi
ye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un yazılı cevabı (7/707) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygı
larımla. 18.7.1975 

Hatay Milletvekili 
Sabri înce 

Suriye'de taşınmazlarına el konulan Türk vatan
daşlarına karşılık olarak, Türkiye'deki Suriye uyruk
luların arazileri verildiğinde, karşılık olarak verilen 
bu araziler kişinin ölümü ile mirasçılarına intikal 
edemiyeceği yasalarla ve ilgili 1966 yılında çıkan hü
kümet kararnamesi ile açık ve sabit iken: 

a) Ankara Millî Emlâk Genel Müdürlüğünden 
Maliye Bakanlığı yerine Millî Emlâk Genel Müdürü 
Rifat Özenç imzası ile Hatay Valiliğine çekilen 25 Ni

san 1975 gün ve A - 63 Ankara 46303/65/25 -
217197518 tel yazısı ile ve buna dayanarak Hatay 
Valisi imzası ile Reyhanlı Kaymakamlığına çekilen 
29 Mayıs 1975 gün ve 493 - 6 - 40/1948 sayılı yazısı 
ile Antakya Millî Emlâk Müdürlüğü, Sayın Sait Re
şa'ya yasa dışı olarak 400 dekar Suriye uyruklularına 
ait arazilerden verilmesine emir vermiş midir? 

b) Sait Reşa'nm Suriye'deki a,razilerine karşılık 
200 dekar ve annesinin keza Suriye'deki arazilerine 
karşılık 200 dekarlık arazi verilmiş midir? 

c) Annesinin 1974 yılında ölümüyle kendisine 
tahsis edilen Sariye uyruklululanna ait araziler yasa
lar ve kararnamelerle otomatikman Hazineye intikal 
etmesi gerekmez miydi? 

d) Daha doğrusu annesinin ölümü ile doğan du
rum gözönünde bulundurulmayarak bu yasa dışı işle
me gidilmiş midir? 

e) Gidilmiş ise kişiye özel böyle bir işlemin ya
pılmasına neden göz yumulmuştur. 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 6. 2 . 1976 

MİLE : 3232-151/31-52/76- Şb. 2/2 Md. 

Konu: Hatay Milletvekili Sayın 
Sabri înce'nin yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 25 . 12 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/707-2854/22705 sayılı yazıları. 
Hatay Milletvekili Sayın Sabri İnce tarafından ve

rilen ve ilgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza in
tikal ettirilen, Hatay Milletvekili Sait Reşa'ya verildi
ği iddia edilen araziye ilişkin yazılı soru önergesin
de: 

«Suriye'de taşınmazlarına el konulan Türk vatan
daşlarına karşılık olarak, Türkiyedeki Suriye uyruk
luların. arazileri verildiğinde, karşılık olarak verilen 
bu araziler kişinin ölümü ile mirasçılarına intikal 
edemeyeceği yasalarla ve ilgili 1966 yılında çıkan Hü
kümet kararnamesi ile açık ve sabit iken : 

a) Ankara Millî Emlâk Genel Müdürlüğünden 
Maiiye Bakanlığı yerine Millî Emlâk Genel Müdürü 
Rifat Özenç imzası ile Hatay Valililiğine çekilen 25 
Nisan 1975 gün ve A-63 Ankara 46303/65/25-24/197518 
tel yazısı ile ve buna dayanarak Hatay Valisi imzası ile 
Reyhanlı Kaymakamlığına çekilen 29 Mayıs 1975 gün ve 
493-6-40/1948 sayılı yazısı ile Antakya Mlillî Emlâk 
Müdürlüğü, Sayın Sait Reşa'ya yasa dışı olarak 400 
dekar Suriye uyruklularına ait arazilerden verilmesine 
emir vermiş midir? 

b) Sait Reşa'nm Suriye'deki arazilerine karşılık 
200 dekar ve annesinin keza Suriye'deki arazilerine 
karşılık 200 dekarlık arazi verilmiş midir? 

c) Annesinin 19-74 yılında ölümüyle kendisine 
tahsis edilen Suriye uyruklularına ait araziler yasalar 
ve kararnamelerle otomatikman Hazineye intikal et
mesi gerekmez miydi? 

d) Daha doğrusu annesinin ölümü ile doğan du
rum gözönünde buiundurulmayarak bu yasa dışı iş
leme gidilmiş midir? 

e) Gidilmiş ise kişiye özel böyle bir işlemin ya
pılmasına neden göz yumulmuştur?» 

Soruların cevaplandırılması istenilmektedir. 

Önergeye konu hususlar incelenmiş ve cevapları 
sırasıyle arz edilmiştir. 

Sait Reşa ve annesi Sultan Reşa'ya ait Suriye'deki 
arazilerine karşılık Reyhanlı ilçesi Eşrefiye Köyün

deki Suriyelilere ait araziden 20©'er dönüm arazi 
18 . 1 . 1971 - 18 . 1 . 1972 dönemi için kiraya ve
rilmiştir. 

4 . 1 . 1972 tarihli bir dilekçe ile Sait Refa'ya 
arazi kiraya verilmesinin usulsüz olduğu iddia edil
mesi üzerine konu tetkik edilmiştir. 

Sait Reşa'ya milletvekilliği sıfatından bahsedilme
den ibraz; ettiği belgelere istinaden arazi kiralan
mıştır. 

Bu sıfatının, arazi kiraya verilmesine ilişkin 40 
sıra sayılı genel yazımızda yer alan Suriye'deki ara
zisinin geliriyle geçinme ve başka geçim kaynağı ol
maması şartına aykırı düştüğü anlaşıldığından, 
26.4.1972 gün 9824 sayılı yazımızla kira işleminin 
iptali hususunda Hatay Valiliğine talimat verilmiştir. 

Hatay Valiliğince, adı geçene, araziden tahbyesi 
için, şahsen tebliğ yapılamadığının bildirilmesi üze
rine tebliğinin 7201 sayılı Kanuna göre yapılması 
16.7.1973 gün 18781 sayılı yazımızla bildirilmiştir. 

Sonradan Adana Bölge Muhakemat Müdürlüğün
den alınan bir yazıda, Sait ve Şuitau Reşa'ya kiraya 
verilen araziye ait sözleşmenin fesh edilerek arazinin 
Hazinece teslim alınmasının Valilikçe bildirildiği. 

Sait ve Sultan Reşa'ya, kiraya verilmiş 18.1.1971 
gün ve 159/131 sayılı sözleşme konusu arazinin, 
Sultan Reşa'nm ölümü, Sait Reşa'nında gerekli şart
ları haiz bulunmaması dolayısıyla, açılacak tahliye 
davasının uzayacağı 5917 sayılı Knunun uygulama
sından daha çabuk sonuç alınacağının düşünüldüğü 
belirtilerek konunun tetkiki ve neticenin bildirilmesi 
istenilmiştir. 

Bu arada Sait Reşa'nm, kendisine daha önce kira
ya verilmiş arazinin sözleşmesi devam ettiği halde, bu 
arazideki tassarrufunun idareten önlenmek istendiği yo
lundaki müracaatı üzerine 25 . 4 . 1975 gün ve 8258 
sayılı telle «Bu iddia ve cereyan eden işlem hakkında 
ayrıntılı bilgi verilmesi ve Bakanlığımızdan talimat 
alınmadan bir işlem yapılmaması» valiliğe bildirilmiş
tir. 

Bölge Muhakemat Müdürlüğünün ve valiliğin ya
zıları tetkik edilmiş 5917 sayılı Kanunun uygulaması
na imkân görülemediğinden, Sait ve Sultan Reşa'ya 
kiraya verilmiş arazi için müdahalenin men'i ile birlik
te bir yıHric kira süresi içinde kalıpta ödenmeyen 
kiralarla fuzûli işgalden mütevellit tahliye tarihi
ne kadar hesap edilecek tazminatın tahsilini 
teminen dava açılması ve tedbir kararı iste
nilmesi hususu 12 . 5 . 1975 gün 42550-556/20145 
sayılı yazı ile Adana Bölge Muhakemat Müdürlüğüne 
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tebliğ edilmiş, durum 11.6. 1975 gün 12018 sayılı tel
le valiliğe bildirilmiştir. 

Açılmış olan dava devam etmektedir. 
Netice olarak : 

1. Önergede belirtilen, 25 Nisan 1975 gün ve 
A-63 Ankara 46303/65/25-24/197518 sayılı bir tel 
(ki bu numaralar PTT İdaresine aittir.) yukarıda işa
ret olunan ve 25 Nisan 1975 gününde çekilen 8258 
sayılı tel olup Sait Reşa'nın, daha önce kendisine ki
raya verilen ve sözleşmesi devam eden arazideki ta
sarrufunun idareten önlenmeye çalışıldığına dair 
iddiası üzerine bu iddia ve cereyan eden işlem hak
kında ayrıntılı bilgi verilmesini ve Bakanlığımızdan 
talimat alınmadan bir işlem yapılmamasını ihtiva 
etmektedir. 

Hatay Valisi imzasıyle Reyhanlı Kaymakamlığı
na gönderilen 29 Mayıs 1975 gün ve 493-6-40/1948 
sayılı yazı ile; Bakanlığımızca Hatay Valiliğine çeki
len 25 Nisan 1975 tarih 8258 sayılı telimiz ve vali
liğe adı geçen tarafından çekilen tel Reyhanlı Kay
makamlığına intikal ettirilmiştir. 

Bahis konusu Bakanlığımız teli ile Reyhanlı Kay
makamlığına gönderilen valilik yazısının birer foto
kopisi ekte takdim kılınmıştır. 

2. Yukarıda arz edildiği veçhile Sait Reşa ve 
Sultan Reşa'ya 1971 mahsûl yılında, Kırıkhan Kur
tuluş Mahallesi Muhtarlığının, başkaca geliri olma
dığına dair ilmühaber, Kırıkhan Ziraat Teknisyenli
ğinin Yalangız Köyünde arazileri olduğuna, fakat 
taşlık ve kayalık olduğundan ziraate elverişli bulun
madığına, geçimini sağlayamadığına dair 25.10,1968 
gün 903 sayılı yazısı, A/83 sayılı 1955 yılına kadar 
geçerli Sait Reşa'ya ait üzerinde arazi miktarı yazılı 
olmayan pasavan ile Halep Başkonsolosluğunca dü
zenlenmiş 5.2 1960 tarihli 3197/233 sayılı ve ibraz 
ettiği tapuya göre Sidyanlı ve Çakallı köylerinde 
arazisi olduğunu belirtir ilmühaberi ibraz etmeleri 
üzerine 200'er dönümlük arazi kiraya verilmiştir. 

Kiraya verme işlemi 25 Nisan 1975 gün 8258 
sayılı telimize müstenit değildir. 

3. Sait Reşa'nın annesi Sultan Reşa'ya kiralanan 
arazi Suriye uyruklu Eşref Keyyali'ye ait arazi olup 
bu araziler 6/7104 sayılı Kararnameye bağlı yönet
melik uyarınca Hazinece idare edilmektedir. Kiracı
nın ölümü üzerine bu arazilerin mülkiyetinin Hazine
ye intikali bahis konusu değildir. Ancak mukavele
nin feshi söz konusu olabilir ki, bu yola da teşebbüs 

edilmiş olup, haklarında açılan tahliye ve men'i mü
dahale davası devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 
493-6-40/1948 
Sait Reşa Hk. 

29 . 5 . 1975 
Kaymakamlığına 

Reyhanlı 
Malmüdürlüğü : 
İlgi : 2 . 5 . 1975 gün ve 494-76/367 sayılı yazınız. 
Suriye Hükümetince arazilerine el konulan Sul

tan ve Sait Reşa'ya verilen araziler hakkında Maliye 
Bakanlığından alınan 25 . 4 . 1975 gün ve 8258 sayılı 
tel emirleriyle Sait Reşa tarafından Valiliğimize veri
len 25 . 5 . 1975 tarihli tel dilekçe ilişikte gönderil
miştir. 

Bu itibarla, adı geçenlere tahsis edilen arazi için 
ikinci bir iş'ara kadar bir işlem yapılmaması rica 
olunur. 

Kemalettin Gazezoğlu 
Hatay Valisi 

îmza 
T E L 

Hatay Valiliğine 
îlgi : Defterdarlık, 493-6-40 sayılı dosya. 
Sait Reşa'ya daha önce kiraya verilmiş arazinin 

kira sözleşmesi devam ettiği halde adı geçenin bu ara
zideki tasarrufun idareten önlenmek istendiği iddia 
edilmektedir. 

Bu iddia ve cereyan eden işlem hakkında ayrıntı
lı bilgi verilmesi ve Bakanlığımdan talimat alınmadan 
bir işlem yapılmaması. 

Mille : 3232-151/31-52/8258 sayılıdır. 
Prof. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 
25 . 4 . 1975 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Hak
kâri - Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyünde meydana 
gelen olaylara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı (7/766) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına ön olmanızı arz ederim. 
10 . 10 . 1975 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 
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1. — Hakkâri iline bağlı Beytüşşebap ilçesinin 
Tuzluca köyünde, 6 Jandarma eri ile, bir ağanın ölü
münden bu yana yörede baskı, ve terörün dayanıl-
mazlığına katlanamayan köylülerin, toplu bir katliam
dan da korkarak köyü terk ederek dağa çıktıkları bir 
gerçektir. 

1. — Tuzluca köyünün çocuk, sakat, kadın ve 
yaşlı erkekelerinin dışındaki tüm insanlarının köyü 
terk ettikleri doğru mudur? 

2. — Olaydan tüm köy halkının sorumlu tutulma
sının nedeni nedir? Katilin yakalanması gerekirken, 
tüm köyde baskı terör yaratarak köylüleri evlerini, 
eşlerini, çocuklarını terk etmeğe, canlarından. bezdir
meye, yaklaşan kışta kara, soğuğu, açlığa ve ölüme 
itmeyi normal mi karşılamaktasınız? 

3. — Köyü terk eden insanların etrafını 2 000 
jandarmanın çevirdiği ve her geçen gün çemberi 
daralttığı doğru mudur? 

4. — Bu nedenli baskının içinde suçsuz insanların 
öldürülmekten korkarak teslim olmaları düşünüle
mez. Jandarmaları geri çekerek köy halkının teslim 
olmasını düşünmekte misiniz? 

5. — Devletin, hukuk devletinin, suç işleyen insana 
adalet elini uzatması gerekirken, sizin suçsuz insan
ların üzerine silâhla asker sevketmenizin nedeni nedir? 

6. — Tüm köy halkı, Beytüşşebap ilçesi hatta Hak
kâri ili huzursuzdur. Olanlardan üzüntü duymakta
dırlar. Bugünkü izlediğiniz yol bu üzüntüyü ve kor
kuyu daha da arttırmaktadır. Bölgede huzurun ger
çekleşmesi ve suçluların yakalanarak adalete teslimi 
için baskının kalkması gerektir. Bu baskı ne zaman 
kalkacaktır? 

T. C 
İçişleri Bakanlığı 30 . 1 . 1976 

Jandarma Genel Komutanlığı 
ÎSTH: 7503-2-76/Em. ve 

Asayiş §. I. Ks. 

Konu: Hatay Milletvekili Sayın 
Mehmet Sönmez'in yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: (a) Millet Meclisi Başkanlığının 26 Aralık 

gün ve 7/766-3061-24887 sayılı yazısı. 
(b) Başbakanlığın 7 Ocak 1976 gün ve 106-39-01344 

sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez tara

fından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri 

sürülen hususlar incelenmiş ve sonucu aşağıda be
lirtilmiştir. 

İnceleme sonuçlarına ve mahallinden alınan bilgi
lere göre: 

1. 27 Eylül 1975 günü Tuzluca Köyünde altı 
jandarma erinin şehit edilmesi ve Jirki Aşiret Reisi 
Ahmet Adıyaman'ın öldürülmesi olayından sonra, köy 
halkının olayın yarattığı şok'un tesiri altında kendilik
lerinden köylerini terkettikleri, 

Olayla ilgili soruşturma ve sanıklarının takibinin 
bölge halkının huzursuzluğuna meydan vermeyecek 
şekilde, gereken hassasiyet gösterilerek ye kanunlar 
çerçevesinde hareket edilerek yürütüldüğü; 

2. Gerek idare ve gerekse zabıta makamlarının 
olumlu faaliyetleri ve müspet tutumları karşısında, 
olay sanıklarından üçünün, 18 Eylül 1975 tarihinde 
kendiliklerinden ilgili makamlara teslim oldukları; 

3. Hakkâri'ye iki bin civarında asker yığıldığı id
diasının gerçeğe uymadığı gelişmelere göre kullanıl
mak üzere Batman Komando Taburu (400 mevcutlu) 
ile Mardin Komando Bölüğünün (100 mevcutlu) 
Beytüşşebap'a intikal ettirildikleri, bu birliklerin de 
1 Kasım 1975 tarihinde kışlalarına dönmüş oldukları; 

4. Görevlilerin müspet tutum ve hareketleri so
nunda, kanun dışı bir muameleye uğramayacakları
na kanaat getiren Tuzluca köylülerinin, 21 Kasım 
1975 tarihine kadar köylerine tamamen dönmüş bu
lundukları; 

5. Beytüşşebap ilçesinde ve Hakkari ilinde Tuz
luca olayı nedeni ile herhangi bir huzursuzluğun 
mevcut olmadığı, soruşturma ve takibin Hakkâri va
liliğince mevcut mahallî güvenlik kuvvetleriyle yürü
tülmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

3, — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Tariş 
Ortaca Şubesinin pamuk alımına ilişkin Köy İşleri 
Bakanından sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
yazılı cevabı (7/860) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda aracılığını
zı saygılarımla rica ederim. 

22 . 11 . 1975 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 
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Soru : 
1. Tariş Ortaca Şubesinin alım alanındaki pa

muk üretimi bu yıl ne kadardır? 
2. Tariş bu bölgede bugüne kadar ne miktar 

pamuk almıştır? 
3. Alman pamuğun ne miktarının ücreti öden

miştir? 
4. Alım vç ödemelerin ağırlığından ötürü üreti

cinin zor durumda kaldığı ve tüccara ürününü ucuza 
satmak durumunda bırakıldığı iddiası doğru mudur? 

5. Kalan pamuğun alımı devam edecek midir? 
6. Alım ve ödemenin çabuklaştırılmasına iliş

kin tedbir düşünülmekte midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel M d. 
Dosya No. : 15-2/57-56-2194 

Konu : Tariş Ortaca §b. Pamuk alım
ları Hk. 

10 . 2.1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 1 . 1976 tarih ve 7/860-3248/26038 

sayılı yazınız : 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Tariş Ortaca 

şubesinin pamuk alımları hakkındaki yazılı soru 
önergesi incelenmiş ve önergede yer alan hususlar 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. — Tariş'in Ortaca Kooperatifi bölgesinde 
1975/76 kampanya döneminde 20 000 ton kütlü pa
muk üretimi tahmin olunmaktadır. 

2. — Tariş, Ortaca Kooperatifi aracılığı ile bu 
bölgede 28 . 1 . 1976 tarihi itibariyle ortaklardan 
15 158 ton, ortak olmayan üreticiden de 115 ton ol
mak üzere cem'an 15 273 ton kütlü pamuk muba
yaa etmiştir. 

3. — Ortaca Kooperatif ince üreticiden mubayaa 
edilen kütlü pamuğun bedeli derhal ödenmektedir. 
28 . 1 . 1976 tarihi itibariyle üreticiye ödenen mik
tar 91 293 000 lirayı bulmaktadır. 

4. — Alım ve ödemelerin ağırlığından ötürü üre
ticinin zor durumda kaldığı ve tüccara ürününü 
ucuza satmağa mecbur bırakıldığı yolundaki iddia
lar doğru değildir. Şöyle ki., tesellümlerin aksatılma
dan yürütülmesini temin gayesiyle kooperatif işlet
mesine Hâve olarak özel sektöre ait 2 çırçır fabrikası 
daha kiralanmıştır. 

5. — Kalan kütlü pamuğun alımlarına devam 
olunmaktadır. Ancak rekoltenin sonuna yaklaşıldı
ğından alımlar yavaşlamıştır. Alımlarda herhangi bir 
tıkanıklık sözkonusu değildir. 

6. — Kütlü pamuk alımları ve ödemeler munta
zam olarak yapılmaktadır. Bu bakımdan ayrıca bir 
tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoğlu'-
nuh, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelecek Türk göç
menlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazılı ceva
bı. (7/865) 

.Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. Say
gılarımla. 23 . 11 . 1975 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

Değişik tarihlerde Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç
men olarak gelen ailelerin önemli sorularından biri 
parçalanmış aileler sorunudur. 

Türkiye'deki göçmen ailelerin çok yakınları ha
len Bulgaristan'da yaşamaktadır. Basından öğrendiği
mize göre Bulgaristan Devlet Bakanı ile yaptığınız 
görüşmelerde parçalanmış ailelerin birleştirilmesi so
runu da ele alman konular arasında bulunuyor. Ça
lışmaların da sürdürüldüğü ifade ediliyor. 

1. Bu haberlerin doğruluk derecesi nedir? 
2. Doğru ise ne kadar Türk'ün Bulgaristan'dan 

Türkiye'ye gelmesi söz konusudur. 
3. Bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır? 
4. Türkiye'ye göç etmesi söz konusu olan Türk

lerin parti parti mi, yoksa tüm halinde mi gelmesi 
planlanıyor? 

5. Ülkemize göç edecek Türk'lerin, daha evvel 
Türkiye'ye göç eden ailelere yakınlık dereceleri ne 
olacaktır, yakınlığın dışında başka ölçüler söz konusu 
mudur? 

6. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç edecek alan
ların Iskanı ve istihdamı için ne gibi tedbirler düşü
nülüyor? 
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T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Tetkik ve Plan. Koord. Kur. Bşk. lığı 
Sayı : 06/0.4 - 118 - 001007 3 . 2 . 1976 

Konu : Yazılı soru önerge cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Gen. Sek. Kanun. Müd. 29 . 12 . 1975 gün 

ve 7/865/3253 - 26043 sayılı yazınız : 
Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoğlu'nun Sa

yın Başbakanımıza yönelttiği 23 . 11 . 1975 tarihli 
yazılı soru önergesine Bakanlığımızca cevap verilmesi 
Başbakanlık makamınca tensip buyrulduğundan, ha
zırlanan cevap metninden 3 nüshası yazımız ekinde 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kahyaoğlu'nun 
yazılı soru önergesi cevabıdır 

i. Sayın Başbakanımızın 1 Aralık 1975 tari
hinde Bulgaristan Devlet Konseyi Başkanının davetlisi 
olarak Bulgaristan'a vâki ziyareti sırasında yapılan 
görüşmelerde, parçalanmış ailelerin birleştirilmesi ile 
ilgili 22 . 3 . 1968 tarihli Türk - Bulgar Göç Anlaş
ması konusu görüşülmüş ve bu anlaşmadan doğan 
aksaklıkların giderilmesi hususunda mutabakata varıl
mış ve Bulgar tarafı, Türk tarafından ileri sürülen 
ihtilaflı konuları iyi niyetle inceleyeceklerini ifade et
mişlerdir. 

2. 22 . 3 . 1968 tarihli anlaşma çerçevesinde 
52 140 soydaşımızın yurdumuza göç etmesi kabul 
edilmiştir. Bu miktarın 40 938'i halen Türkiye'ye gel
miş bulunmaktadır. Geriye vize verebilecek durum
da olduğumuz 11 202 soydaşımız kalmaktadır. 

Anlaşmadan doğan aksaklıklar giderilebildiği tak
dirde en azından bu soydaşlarımızın yurdumuzdaki 
akrabalarına kavuşması sağlanmış olacaktır. 

3. Anlaşma uygulamasından doğan pürüzleri 
çözümlemek maksadıyle bir heyetin Sofya'ya gön-
derilmesi-düşünülmektedir. Bu arada konu, ilgili Ba
kanlıklarca incelenmektedir. 

4. Adı geçen anlaşmaya göre, soydaşlarımız 
1 Nisan 30 Kasım tarihleri arasmda ve her haftanın 
Çarşamba günleri 300 kişilik kafileler halinde bir 
Bulgar treni ile Edirne'ye gelmektedir. 

5. Adı geçen anlaşmaya göre, 1952 yılına kadar 
Türkiye'ye göç ederek Türk Vatandaşlığını iktisap 
etmiş olan kimselerin Bulgaristan'da bulunan karı -

koca, ana baba - büyükbaba ve bunların ana ve ba
baları, çocuklar, torunlar ve bunların eş ve çocuk
ları, anlaşma yürürlüğe girinceye kadar evli olma
yan kız ve erkek kardeşler ile ölü kız ve erkek kar
deşlerin bekâr, reşit ve gayri reşit çocukları dere
cesinde akrabalıkları bulunanlar Türkiye'ye göç ede
bilmektedirler. 

6. Adı geçen anlaşma ile yurdumuza «Serbest 
göçnien,» olarak gelen soydaşlarımız Köy İşleri Ba
kanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 
Edirne'deki göçmen misafirhanesine alınarak; sağlık 
muayeneleri, tabiyet beyannamelerinin alınması, mu
hacir kâğıtlarının verilmesi ve gümrük muameleleri 
tekemmül edinceye kadar 3 - 4 gün misafir edildik
ten sonra kendilerini davet eden yakınlarının yanla
rına gönderilmektedir. 

5. — Giresun Milletvekili Vamık Tekinin, Ahmet 
Tür kel'in Bakanlığı zamanında bazı ticarî şirketlere 
ortak olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Halil Başol'un ya
zılı cevabı (7/880) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergesinin Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 
Giresun 

Vamık Tekin 
1. A. P. Milletvekili Ahmet Türkel'in Ticaret 

Bakanı olduğu sıralarda; 
a) Kentaş - Kimya Endüstrisi ve Ticaret Anonim 

Şirketine, 
b) Istaş adlı şirkete, 
c) îlkel Nakliyat ve İhracat Ticaret Ltd. Şirke

tine ortak olduğu doğru mudur? 
2. Ahmet Türkel'in ortak olduğu söylenen İlkel 

Şirketinin Kuveyt'te «AL NORMAL CO» Şirketine 
tonu 1 350 dolardan 160 ton dondurulmuş koyun 
eti ihraç etmiş görünerek «vergi iadesi»ı adı altında 
T. C. Merkez Bankasından 3 milyon T. L. aldığı doğ
ru mudur? 

3. Gerçekte tonu 1 350 dolardan 160 ton don
durulmuş eti ihraç etmediği halde, ihraç etmiş gibi 
göstererek sahte belgeler düzenlediği anlaşılmakla ti
kel Şirketi aleyhine Ticaret Bakanlığınca kovuştur
ma açıldığı doğru mudur? 

4. İlkel Şirketinin Tahran'da Fişherabat ve No : 
164 adresinde yerleşik T. B. T. Şirketiyle ticarî iliş
kilere girdiği ve bu iki şirket arasındaki protokoller
de İlkel Şirketini temsilen Ahmet Türkel'in imzasının 
bulunduğu doğru mudur? 
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5. Ticaret Bakanlığı yapan bir şahsın Bakan ol- \ 
duğu sırada kendi Bakanlığıyle sıkı ilişkileri olan ba
zı şirketlere ortak olmasını veya çok yakınlarını or
tak etmesini nasıl karşılarsınız? 

Bu girişimler, görevi kötüye kullanmak şeklinde 
anlaşılabilir mi? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 6.2.1976 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No: 14 (0190.2) 3548 

Konu : Şirketler. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 29 . 12 . 1975 tarih ve 7/880-3279/26166 

sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Vamık Tekin tarafından sa
yın Başbakana yöneltilen ve tarafımdan cevaplandı
rılması tensip buyurulan yazılı soru önergesi incelen
miş ve aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Cevap 1 : 
Sayın Ahmet Türkel Ticaret Bakanlığı görevinde 

bulunduğu tarihlerde, Kentaş Kimya Endüstrisi ve Ti
caret Anonim Şirketi ile Istaş İnegöl Soğuk Hava Sa
nayi Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi (Yeni unva
nı : Istaş Onegöl Sanayi Tesisleri ve Ticaret Anonim 
Şirketi) ortaklıklarına katılmamıştır. Her iki şirketin 
kuruluş tarihleri sayın Ahmet Türkel'in Bakanlık gö
revinde bulunmadığı tarihlere düşmektedir. 

Kentaş Şirketi 26 . 8 . 1970 tarihinde, Istaş Şir
keti de 17 . 2 . 1966 tarihinde kurulmuştur. Halbu
ki sayın Türkel 1 . 4 . 1967 - 3 . 11 \ 1969 ve 
15 . 4 . 1973 - 26 . 1 . 1974 tarihleri arasında Ti
caret Bakanlığı görevinde bulunmuştur. 

Sayın Ahmet Türkel'in ilkel Nakliyat ve ihracat 
Ticaret Limitet Şirketi ortaklarından olduğuna dair, 
şirketin Bakanlığımızdaki mevcut dosyasında bir ka
yıt mevcut değildir. 

Cevap 2 ye 3 : 
İlkel Nakliyat ve ihracat Ticaret Limited Şirke

tinin, 1972 yılında Kuveyt'e tonu FOB 1 350 $'dan, 
160 ton soğutulmuş taze koyun eti ihraç etmek rnak-
sadıyle tanzim ettiği Gümrük çıkış beyannameleri
ne istinaden, vergi iadesi altında T. C. Merkez Ban
kasından 3 milyon TL. değil, 268 515,15 TL.'sı 
aldığı tespit edilmiştir. 

Ancak, tescil tarihinin tespiti için evrakın Bakan
lığımıza intikal ettirilmesi üzerine, ihracata mesnet 
olan tescil beyannamesinin sahteliği anlaşılmış ve Ba

kanlığımız müfettişlerince yapılan inceleme sonucu, 
konu adlî mercilere intikal ettirilmiştir. 

Cevap 4 : 
Kayıtlarımızın tetkikinde, ilkel Nakliyat ve İhra

cat Ticaret Limitet Şirketi ile Tahran'da Fisherabat 
No : 164 adresinde yerleşik T. B. T. Şirketi arasında 
mevcut herhangi bir ticarî ilişkiyle ilgili belgeye rast
lanmamıştır. 

Cevap 5 : 
Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olan bir kim

senin gerekli şartları haiz bulunmaları halinde Türki
ye'de anonim şirket kurmak veya bu şirketlere ortak 
olmak hakkına sahiptir. Bu hakkı kısıtlayan ne Ana
yasamızda ne de Türk Ticaret Kanununda bir hüküm 
olmadığı malûmlarıdır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

6. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapılan 
tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Salahat-
tin Kılıç'in yazdı cevabı (7/933) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması
na aracılığınızı saygıyle dilerim. 

Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız örgütünde : 

a) Kaç 'kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
ıb) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu. işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C. 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 

Bakanlığı 4 . 2 . 1976 
Sayı : 72/053. 81/82 

Konu : Sayın Ekrem Kangal'ın yazı
lı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 1 . 1976 gün ve 7/933-3421/26883 sayılı 

yazınız. 
Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal'ın, 

31 . 3 .1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığımız 
öngütüntie yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
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çektirmelere ilişkin yazılı soru önergesinin cevalbı ek
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 
Bakant 

Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal'ın, Bakanlığı
mızdaki personel hardketlerine iliş'kin yazılı soru öner

gesinin cevabıdır. 
Sorular : 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı

nız örgütünde; 
a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
h) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personele işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

Cevaplar : 
a) Merkez kadrosuna 20 adet personel tayin edil

miştir-
b) Merkez kadrosundan ise 6 istifa, 15 de kendi 

istekleriyle nakledilmek suretiyle 21 personel ayrıl
mıştır, * 

c) Bağlı ve ilgili kuruluşlardan, 440 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesine müsteniden 160 personel tayin . 
edilmiş ve Bakanlığımızda çeşitli hizmet boşlukları 
doldurulmuştur. 

d) Kuruluş kadrolu olup, Bakanlığımızda istih
dam edilen personelden 30 adedi görevlerini bihak
kın yerine getirmediklerinden, ünite amirlerinin yazı
lı isteği üzerine, 7 adedi istifa suretiyle, 4 adedi de nak
len olmak üzere kadrolarına iade edilmiş veya ayrıl
mışlardır. 

e) Bağlı ve ilgili kuruluşların Genel Müdür ve 
yardımcılarından 6 kişi Bakanlık Müşavirliğine atan
mış, münhal olanlarla birlikte bu kuruluşların Genel 
Müdür ve yardımcılarına 16 tayin yapılmıştır. 

g) tşten el çektirilen veya Bakanlık emrine alı
nan personel bulunmamaktadır. 

Yapılan atamalarda sadece Samsun Belediyesinden 
gelen bir personel için 560 TL. harcırah ödenmiş, di
ğer tayinler merkezde cereyan ettiğinden harcırah ve 
yolluk gideri olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Maltepe Askerî cezaevinde bulunan bir hüküm-
Uru in sağlık durumuna ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/958) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı saygılarımla dilerim. 20 . 12 . 1975 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
İstanbul, Maltepe Askerî cezaevinde bulunan, 24 

yıl hükümlü, Yusuf Küpeli'nin sağlık durumunun çok 
ağır olduğu ve çok kötü koşullar altında bulundu
ğu, hemen gerekli tıbbî tedbirler alınmadığı takdirde 
hayatını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu id
dia edilmektedir. 

Anayasamızın 10 ncu maddesine göre «Herkesin, 
kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vaz
geçilmez temel hakları ve hürriyetleri vardır.» 

Anayasamızın 14 ncü maddesinde yer alan «ki
şi dokunulmazlığı» bunlardan biridir. «Herkez... ya
şama hakkına sahiptir.» Bu «herkes» deyimi içinde 
hükümlülerin de bulunduğu kuşkusuzdur. Yaşamak 
hakkı Anayasada belirtildiği gibi. dokunulmaz, dev
redilmez ve vazgeçilmez bir haktır. 

İnsan haklarından olan ve Anayasamızın gü
vencesi .altında bulunan, Yusuf Küpeli'nin yaşama 
hakkının tehlikede olduğu doğru mudur? Bugüne 
kadar bu tehlikeyi önleyecek ne gibi tedbir alın
mıştır? Bundan sonra hangi tedbirlerin alınması dü
şünülmektedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 6 . 1 . 1976 

Kanun : 60/EE/76 
K,onu ; Yusuf Küpeli Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 13 . 1 . 1976 gün 
ve 7/958 - 3451/26972 sayılı yazısı. 

Maltepe Askerî Cezaevinde tutuklu bulunan Yu
suf Küpeli'nin sağlık durumu ile ilgili olarak İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî Savunma Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasını istediği ilgi yazı ekinde
ki, 29 . 12 . 1975 tarihli yazılı soru önergesi aşağıda
ki şekilde cevaplandırılmıştır. 

Bu konu hakkında, daha evvel basında çıkan ha
berler üzerine gerekli incelemeler yaptırılmış ve in-
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celeme sonucu M. S. B. Genel Sekreterliği Basın ve 
Halkla İlişkiler Şubesince 7 . 1 . 1976 tarihli bir bil
diri ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

Sözü geçen açıklamada; 
Müdafi avukatı 24 Haziran 1975 tarihli dilekçe-

siyle muayene ve tedavisinin Çamlıca Askerî Hasta
nesinde yapılmasını istemiş, Yusuf Küpeli ise 3.7.1975 
tarihli dilekçesinde halen Haydarpaşa Askerî Hasta
nesinde tedavi altında olduğunu, doktorların ilgile
ri yle sağlık durumunun salaha gitmekte bulunduğu
nu ve fevkalâde bir hal olmadıkça askerî hastaneye 
gönderilmesine lüzum olmadığını, bir ay sonra yapı
lacak kontrolde lüzum görülürse Çamlıca Askerî 
Hastanesine şevkini talep edeceğini beyan etmiştir. 

Hastalanan bütün tutuklu ve hükümlüler gibi tu
tuklu Yusuf Küpeli de hastalandığı tarihten itibaren 
tam teşekküllü Haydarpaşa Askerî Hastanesinde ya
tırılarak devamlı olarak muayene ve tedavi edilmiş
tir. 

En son 30 .12 . 1975 tarihinde Çamlıca As. Has. 
den 2, Haydarpaşa As. Hastanesinden 2 ve Gümüş
süyü As. Hastanesinden 1 olmak üzere 5 uzman he
kim tarafından yapılan tıbbî muayene ve tetkiki so
nucunda tanzim edilen raporda; 

Yusuf Küpeli'nin halsizlik, zaman zaman gelen 
çarpıntı, göğsünün sol tarafındaki batmalardan şikâ
yet ettiği, solda evvelce geçirilmiş olan Plörezi'ye ait 
sekel (Pakiplörüt) teşhis edildiği 8 . 12 . 1975 gün
kü muayenesinde verilen ilâçlara devam edilerek te
davisinin uygun bulunduğu ve halen hastane teda
visini gerektiren durumun bulunmadığı belirtilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Van -
Bitlis yöresinde motorlu araç lastiklerinin karaborsa
da satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tek
noloji Bakam Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. 
(7/960). ' 

21.. 9 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sanayi ve Tek
noloji Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

11 ı a « 
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Soru : Van - Bitlis yörelerinde resmî fiyatı 2 231 
lira olan 1000/20 otobüs lastiklerinin, karaborsada 
4 000 liradan satılarak zaten yoksul olan bölge hal
kının soyulduğu ileri sürülmektedir. Bu iddia doğ
ru mudur? Doğru ise bu sömürüyü önlemek için ne 
gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 9 . 2 . 1976 
• Dosya No. : 04397 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi ; 13 . 1 . 1976 tarihli ve 7/960 - 3453/26974 

sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in Van -

Bitlis bölgesinde motorlu vasıta lastiklerinin kara
borsada satıldığına mütedair ilgide kayıtlı yazınız 
ekini teşkil eden soru önergesi hakkındaki cevabı
mız aşağıda verilmiştir. 

1. Lastik imal eden firmaların 1975 yılı istih
salinin Devlet Planlama Teşkilâtınca memleketimi
zin 1975 yılı ihtiyacı olarak tespit edilen rakamlara 
ulaşamamış olması sebebiyle aradaki farkın bilhassa 
kamyon ve traktör arka lastiklerinde herhangi bir 
kısıtlama yapılmadan ithal yoluyle kapatılması için 
41 725 949 dolarlık ön müsaade verilmiş ve 600 000 
adet dış lastik ithal edilmiştir. 

2. Lâstik dağıtan firmaların geçen senelerdeki 
satış miktarları esas alınarak lastik tevzii cihetine gi
dilmesine rağmen talebin fazlalığı bu sıkıntıya sebep 
olmuştur. 

3.. Lastik imalâtı memleketimiz ihtiyacına cevap 
cerecek seviyeye gelinceye kadar kuruluş kararname
leri gereğince ihracat talebinde bulunan firmalara ih
raç müsaadesi verilmemekte ve sıkıntısı olabilecek 
lâstik çeşitlerinin ithaline devam olunmaktadır. 

4. - Diğer taraftan ithal edilen lastiklerin müstahli-
ke daha ucuz intikalini temin için Gümrük Vergisi 
nispetlerini % l'e indiren 19 . 9 . 1975 tarihli ve 
7/10651 sayılı Kararname istihsar edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakant 

- M -
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 Sayılı Kanunla Değişik geçici 4 nctt maddesinin değiştirümesûıe 
dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Osman Oıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAH1SAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yaırdıımcı 

AMASYA 
Orhan Kaythan 

ANKARA 
Hüsamettin Akmmmcu 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagil 
î. Hakkı Kctenoğlu 
î. Hakkı Köylüoğilu 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma Öztür'k 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toıker 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
AbdurraüıJım Erdem 
Renizi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osmaö Avcı 
Ekrem Şadıi Erdem 

Üye sayısı : 450 
Oy ver 

Kabul eti 
Redded 

Çckitıs 

enler : 236 
enler : 220 
enler : -9 
erler : l! 

Geçersiz oylar : 5 
Boş oylar : 1) 

Oya katıl may anlar : 212 
Açık üyelikler : 2 

[Kabıûl ( 
AYDIN 

Mutlu Menderes 
Kemal Ziiya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Bohiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Al ver 
Cihat Bi'lgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Orhan Üretmen 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa, Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ilenler J 
ÇORUM 

Yakııp Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hüıseyicn Er çelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atıilâ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasıim öinisiL'i 
Gıyasettin Karaca 
Zdkâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâıhyaoğkt 
Orhan Oğuz 
Niiyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çiılesıizs 
Nizam ettin Erişmen 
Hasan Vamı'k Teklin 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuneer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 

Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç" 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğhı 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Mustafa Parlar 
İsmail Hakkı Tekinel 
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İhsan Toksan 
Cemil Yava§ 

ÎZMlR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yücel Dirik 
Şiııasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özıdıal 
Mehmet Pamuk 
Oğıuz Söğütlü 

KARS 
Yaısdn Bozfeurlt 
Oemlil Ünal 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufian Doğan Avşargfrl 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakîîboğilu 
Kâmiil özsarıyıldıız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

BİNGÖL 
H. Celâlettin. Ezman 

ÇORUM 

Cahit Angın 

ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Kemâilettıin Gökakm 
M. Necati Kalayeiioğtlu 
Hüseyin Keçeılti 
Ali Kölkbudak 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 
II. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Yeli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Cağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Süleyman' Tunıcel 

MARDİN 
İbrahim Ay s oy 
Seyfi Güneştan 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hatmdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner , 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasaı 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT, 
Abdülbakd Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Artsilan 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

GİRESUN 

Orhan Yılmaz 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Surugur 
Reşit Ülker 

Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nîihau. llgüri 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
Alli Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 
Melhmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldurım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Halil Millî 
Abdülikadâr Öncel 
Celâil Paydaş 

VAN 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Ar si an 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedlim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akın 
Zekâi Altınay 
Orhan Gön'oüoğlu 
Cahit Karakaş 

İZMİR 

Süleyman Genç 
A. Kemal Önder 

(Çekinser) 

SİNOP 
Tevfilk Fıikret övet 
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AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANTALYA 
Faiz Şarlar 

(Geçersiz oylar) 

ERZURUM 

[ Rıfkı Danışman 

GİRESUN 
M. Eandn Turgutalp 

TOKAT 
Feyznlilafh DeğerM 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Ilter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (İ. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Po'lat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Aüp 
Oğuzhan Asittürk (B.) 
Mulstafa Kemal Erkovan 
(B.) 
Mustafa îınirzalıoğikı 
M. Rauf Kaodemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıikoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevait önder 
Fikri Pehlivanlı 

önder Sav 
„ İlyas Seçjkin 

Yuısuf Ziya Yağcı 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Deniz Baıykai 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
İlhan Ayfcelklkı 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Hasan Esat Işık 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hasan Korkan azcan 
Hûda* Oral 

DİYARBAKIR 
A'bdüilâtıif Ensartioğlu 
Reeai Istoeruderoğlu 
Haüıit Kahraman 
Bahattin Karalcoç 
Mahmut Kepdıı 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Velıi Güllikan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Banın 
Hasan Buz 
Raslim KüçüJkel 
A. Orhan Senıemoğılu 

. ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Har topu 
îmam Hüseyin încioği<u 
Mehmet özübayıa 
Mehmet özmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
İbrahim. Etem Kılıçoğılu 
(Bgk. V.) 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKÂRİ 
Mikail I'Için 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet 'Sönmez 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Ferruh Boabeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdur rahman Kök»al-
oğlu 
ilhan Özbay 
Osman özer 
A. Doğan Öztumç 
İlhamı Sancar t' .,< 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülması 
Engin Unsal 
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İZMİR 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
KAHRAMAN MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
AK Zülffifeâroğiu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arias&ı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kenual Güven 
(Başkan) <. 
Kemali Otoyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vieicdi İMıan 
Mehdi KesSkün 
Sabri Keskin 
Bahri Tığlı 

KAYSERİ 
M'öhmJet Alfcmuşyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk îmamoğlu 

KIRKLARELİ 
Tankut AkalHn 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Şevket Kazıan 
Sabri Yahşli 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmetten Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay İmer 
özer ölçmen 
Vefa Tamı 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 

MANİSA 
Neemi Özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldan! ı 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Kasım Emro 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp (İ.) 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdnis Arıkanı 
Mehmett Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet DuralkoğUu 
Mehmet İhsan Kıaracıam 
Mustafa Timis'i' 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Âdil Alıi Gineıl 
öımer Çalkifroğlu 
Ekrem Ditemem 

URFA 
Mehmett Aksoy 
Mehmet Ceilâl Buçalk 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İlhami Çettıin 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülenlt Eöevit 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık üyelikler] 

Ordu İ 
Trabzon 1 

Yekûn 2 

»a<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 
10 . 2 , 1976 Sah 

Saat: 15.00 

1 
* BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 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 Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı.: 211) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

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

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek. Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nm 8S nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 

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

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

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

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

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

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

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğhı ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 

\ 



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

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

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

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

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

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

2 — 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (10/27) 

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

18. — Afyon 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 İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

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

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

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

22. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekü'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 incelen ak amacıyle Anayasanın 8S 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir' Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı-



karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

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

25. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi 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, Çıtınk ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin" önergesi (10/37) 

28. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 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 İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

31. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya

sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

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 İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması animasına 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 ulaşmadığım 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 Çıtınk ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin Önergesi. (10/45) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

37. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğiu 
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) 



__ 4 — 

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

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

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

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

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

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

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

45. — Eskişehir Milletvekili Mutat 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 ııya-
nnca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

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

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

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

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

51. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

52. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarım sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 
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53. — istanbul 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

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

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle 
Anayasnın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

58. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

4. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü 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) 

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

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

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

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

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

12. -r- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, M ÎT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kfcskim'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 



19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

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

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

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü som 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 Han ak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kar? 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — istanbul Milletvekili Engin ÜnsaFın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü som 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 izmir- - 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 ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 
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33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatma ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. -— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — istanbul 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'mn, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazîlerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 



davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından 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. — içel 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 iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez ilkokulu 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 sofu 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 ilhan 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 Kırbaşh'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 Tozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. -r- Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — istanbul 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 EvliyagiPin, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy tşleri Bakanından sözlü 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 Milletvekn Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Araslfnın, 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. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgüi 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. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

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

94. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagıTin, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söziü soru 
önergesi (6'154) 

95. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti-
k-si ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6M55) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet 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 tşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağtnda vazifeli 



bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 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 Milletveküi 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 alman tetbirlere ilişkin imar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — İstanbul Milletveküi İhsan Toksan'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — Istanbui Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

IH. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (•) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanlTnın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra

mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkok'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (•) 

117. — istanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (•) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binamn 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (•*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha-, 
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

124. — Zonguldak Milletveküi 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 Milletveküi 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- j 

lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba- j 
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal AnadoF 
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 A.şk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sora öner- j 
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama- I 
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

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

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

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 soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evii-
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) I 

139. —- Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
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. .— istanbul Milletvekili Mehmel Emin Sun-
gur'un, îstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet 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 kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201 > 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — istanbul 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, 
Eccvit 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

kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
{*) 

153. .— Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

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) 

15o. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dcre'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin fçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dcre'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Milli! 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü. 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğilim Hakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'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-
oğiu'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 İlter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi. (6/221) 

173. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 24 .2 .1968 tarihli ve İCCS -sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili İ. 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-



9. — 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) 

!0. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 3.7.1974) 

11. — 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) 

12. — 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) 

13. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldirılma-
sı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

14. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi: 10 . 6 . 1975) 

nın 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. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayüı Tarifenin değişik 1 nei bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 
ve izmir 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) 

4. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 . 1975) 

5. — 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) 

6. — 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 
(2/296) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 1 7 . 6 . 1975) 

7. — 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 : 17 . 6 . 1975) 

8. — 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) 

15. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayüı 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) 

16. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 
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X 17. — İstihdam politikasiyle ilgili i 22 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 18. — 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) 

19. — Yozgat Milletvekili. İlhami Çetin'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 20. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Büiçe 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 : T/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

21. — 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) 

22. — 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) 

23. — Aydın Milletvekili Nahit Menleçs 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) 

24. -— 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) 

25. —• Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile C. Senatojsu 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) 

30. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
îşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

31. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

32. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 26. — 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) 

27. — 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) 

28. —~ 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 2S 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) 

29. — 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) 
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X 33. — 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. Sayssı : 225) (Dağıtma tarihî : 
4 . 7 . 1975) 

X 34. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İsmail 
Taşlı'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) 

35. — 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, 1 7 . 7 . 1975) 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, televizyonda da seçim propagandasının ya-
pıimasımn sağlanmasına ilişkin kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa
yısı: 229) (Dağıtma tarihi : 29 . 12 . 1975) 

37. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

..«>•—-»tg9fr-c-<giw ••*•• 



Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 223 

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 Arka
daşının, 31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
46, 47 ve 48 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Plan Komisyonu Raporu (2 /44 , 2/99, 2/247, 2/348) 

BURSA MİLLETVEKİLİ KASIM ÖNADIM VE 10 ARKADAŞININ, 6 OCAK 1961 GÜN VE 193 SA
YILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 47 NCİ MADDESİNİN 2 NCİ BENDİ İLE 48 NCİ MADDESİ

NİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ (2/44) 

5 . 1 1 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü dönem 2/805 esas numarada kayıtlı 6 Ocak 1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 net 
maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan Kanun teklifinin yenilenmesini arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bursa Milletvekili 

K. Önadım 
İzmir Milletvekili 

A. N. Erdem 

Bursa Milletvekili 
H. S. Sungur 

İzmir Milletvekili 
Y. Dirik 

İzmir Milletvekili 
A. Demir 

Bursa Milletvekili 
H. Karaath 

Aydın Milletvekili 
B. Tozkoparan 

İzmir Milletvekili 
C. Tercan 

Aydın Milletvekili 
N. Menteşe 

İstanbul Milletvekili 
H. Tiyanşan 

İstanbul Milletvekili 
K. Özeke 

1973 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili değişiklik teklifimizi sunuyoruz. 
Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Bursa Milletvekili 
K. Önadım 

İstanbul Milletvekili 
K. Özeke 

GEREKÇE 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerin ödeyecekleri Gelir Vergisi gerçek veya götürü usul 
ile tespit edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunları kimlerin hangi usulde vergiye tabi 
olacağını belirtmiştir. 

Vergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde deftere tabi gerçek* ve tüzelkişileri belirtmiş, 173 ncü maddesin
de de defter tutma mecburiyetinden istisnaları göstermiştir. Bu maddenin 2 nci fıkrası, Gelir Vergisi Kanunu
na göre kazançları götürü olarak tespit edilenleri defter tutma mecburiyetinden muaf kılmıştır. Diğer taraf-
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tan Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde götürü usule tabi olmanın genel şartlarını saymakta ve 2 nci 
bendinde (işyerlerinin yıllık gayri safi iratlarının toplamının 180 lirayı aşmaması) şartını getirilmekle işyeri
nin yıllık gayri safi irat toplamı bu miktarı aştığı takdirde bu kimsenin defter tutacağını beyan etmektedir. 
Ancak, 1939 yılından beri ülkemizde bir genel tahrir yapılmadığını düşünürsek en son tahrir yılı olan 1939'dan 
sonra para değerlerinde meydana gelen düşüşler ve gayrimenkul d eğerleri ndek i artışların 180 lira olan gayri -
sâfi irat esasını gerçekle ilgisi kalmayan bir rakam haline getirdiğini görürüz. 1939 yılından beri para değeri
mizde en az on misli düşüş olmuştur. 1958 ve 1970 yıllarında paramızın değerinde yapılan düşürmeler bu gö
rüşümüzün açık delilidir. 

Bugün yıllık gayri safi irat toplamı 180 liraya işyeri temin etmek, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şe
hirlerimiz bir yana, küçük kasabalarda bile artık mümkün değildir. Bu bakımdan günümüzde 180 lira olan 
yıllık gayri safi irad haddini Emlâk Vergisine tabi matraha göre 15 000 liraya çıkarmanın gerçekçi bir görüş 
olduğuna ve bu suretle geliri tespit edilen meslek erbabının daha çok vergi ödeyeceğine inanıyoruz. 

Diğer taraftan, yine Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesi ile on bent halinde götürü usule tabi ol
manın özel şartlarını alım - satım esası üzerinden tespit etmekte ve genellikle 8 000 liradan fazla gayri safi 
ücret ve kazançların deftere tabi olacağını kabul etmiş bulunmaktadır: Ancak, yukarıda arz ve izah etmeye 
çalıştığımız para değerindeki büyük düşüşlerden dolayı halen gerçekçi olmayan bu rakamların da en az dört 
misli artırılmasının, hayatın gerçek icaplarına ve sosyal adalet esaslarına uygun olacağı görüşündeyiz. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun götürü usule tabi olmanın genel şartlarını tespit eden 47 nci madde
si ile götürü usule tabi olmanın özel şartlarını gösteren 48 nci maddesinin, bu tür vergiye tabi olan ve genel
likle gelirleri düşük olan sosyal sınıfların şikâyetlerini ortadan kaldırmadığını, bilâkis onları kanun ve usul 
dışı harekete zorladığını müşahede ediyoruz. Küçük esnaf ve sanatkârlar gelirleri ile geçimlerini, halen ül
kemizde hüküm sürmekte olan ağır hayat şartları karşısında zorlukla sürdürmekte iken, çalıştığı işyerinin ki
rası 180 lirayı veya yıllık geliri 8 000 lirayı geçince deftere tabi tutulmalarının; onları ücretli bir muhasebeci
nin eline teslim etmek olacağına inanıyoruz. Çünkü hesap kayıt ve defterlerini muhasebecilere tutturmak zo
runda kalan ve onlara ücret ödeyen mükellef muhasebecinin yaptığı hatalarında cezasını çekmek durumunda 
kalmaktadır. Bu durumda olan mükellefler muhasebeciye ödeyecekleri ücretleri devlete vergi olarak vermek, 
bunun karşılığında defter tutma mükellefiyetinden muaf olmak arzusundadırlar. Bu genel arzu, sosyal bir zor
lamadır; kanun koyucular olarak bunların üzerine eğilmek zorundayız. 

Sonuç olarak, kanun teklifimiz defter tutmak zorunda olan küçük esnaf ve sanatkârlarımızı bu külfetten 
ve haklı şikâyetten kurtarmak ve devletin vergi gelirini artırmak amaciyle hazırlanmıştır. 

BURSA MİLLETVEKİLİ KASIM ÖNADIM İLE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KÂZIM ÖZEKE'NİN 
TEKLİFİ 

6 Ocak 1961 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci Maddesinin 2 nci Bendi ile 48 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 47. — Bent (2), İşyerlerinin Emlâk Vergisine tabi matrahları toplamı 15 000 lirayı aşmamak, 

MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel şartları şunlardır : 
1. Alım, satım işleriyle imal, iaşe, tamir ve küçük sanat işlerinde, bir takvim yılı içinde satıııalınan veya 

ithal edilen emteamn, iptidai maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı 150 000 lirayı aşmamak, 
2. Bir takvim yık içinde satılan veya ihraç edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış bedel

leri tutan 180 000 lirayı aşmamak, 
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3. İptidaî madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin yapılan 

imalât, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yılı içinde alman gayri safi ücret 
tutan 30 000 lirayı aşmamak, 

4. İptidaî madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, basım, in
şaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hasılat tu an 100 000 lirayı aşmamak, 

5. Bir ve üç numaralı bentlerde yazdı işlerin memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı içinde alınan 
ücret, veya hâsılatın altı katı ile mubayaa bedellerinin yıllık tutarı toplamı 160 000 lirayı aşmamak, 

6. Bir ve dört numaralı bentlerde yazıh işlerin me nzucen yapılması halinde, bir takvim yılında sağlanan 
gayri safi hasılatın üçte bir fazlası ile emtea, iptidaî madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin tutan topla
mı 150 000 lirayı aşmamak, 

7. Üç ve dört numaralı bentlerde yazıh işlerde memzucen yapılması halinde alınan gayri safi ücretle
rin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayri safi hasılatın toplamı 100 000 lirayı aşmamak, 

8. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler karşılığın
da bir takvim yıh içinde sağlanan yıllık gayri safi ha îiat tutan 30 000 lirayı aşmamak, 

9. Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocaklannda, kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve kiremit har
manlarında bir takvim yılı içindeki satışlann mecmu bedeli 180 000 lirayı aşmamak, 

10. Sahibi veya işleticisi sıfatiyle birden fazla ma orlu kara nakü vasıtası veya beşten fazla araba veya 
su üzerinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla makineli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz nakil va
sıtası işletmemek, (Su üzerinde müteharrik vasıtaların memzucen işletilmesi halinde, makineli 
olanların rüsum tonilatolan toplamının beş katı ile makinesizlerin rüsum tonilatolan toplamı 90 rüsum tonila
toyu aşmamak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri tutan 75 000 lirayı aşmamak( Bu bentte ya
zılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu 
kimselerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar toplu olarak nazara alınır.) 

Taşıma vasıtalarının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut işi yapmış sa
yılır. 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyangobileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri em
sallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emteada, ilgili bakanlıklann mütalâası alınmak 
suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye Bakanlığınca tayin 
olunur. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümleri yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılından itibaren elde 
olunan kazançlara uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun hükümlerinin uygulanması başlandığı yıldan evvelki devrelere taallûk 
eden kazançlara ait vergiler, eski hükümlere göre ahnır. 

MADDE 4. — Bu Kanun, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Balıanı yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ RASİM CİNİSLİ'NİN, 6 OCAK 1961 GÜN VE 193 SAYILI GELİR 

VERGİSİ KANUNUNUN 47 NCİ MADDESİNİN 2 NUMARALI BENDİ İLE 48 NCİ MADDESİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ (2/99) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

29 . 1 . 1974 

6 Ocak 1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifim ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğine emirlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Rasim Cinisli 

GEREKÇE 

4 Ocak 1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 maddesi; Ticaret ve Sanat erbabının, ticaret 
şirketlerini, İktisadî Kamu Müesseseleri, dernek ve tesisleri ve vakıflara ait iktisadî işletmeler, serbest meslek 
erbabı ile çiftçileri defter tutmakla yükümlü kılmış aynı kanunun 173 maddesinde 2 nci fıkrasında ise Gelir 
Vergisi Kanununa göre kazançları götürü olarak tespit edilenler ile götürü gider usulüne tabi olan çiftçiler 
istisnalar arasında sayılmış bulunmaktadır. 

31 Aralık 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesi götürü usule tabi olmanın genel 
şartlarını 48 nci maddesi ise götürü usule tabi olmanın özel şartlarını saymaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Lirasının satınalma değeri dikkate alındığından 
47 nci ve 48 nci maddelerde gösterilen hadlerin ve özellikle son dört yıl içinde tutarsız ve başıboş izlenen bir 
ekonomik tutum sonucu olarak para değerinin dünyanın hemen hiç bir ülkesinde görülmedik bir şekilde dü
şüşü götürü usule tabi mükelleflerinde sınırlarının daralmasına sebep olmuş bulunmaktadır. 

Bu tutarsız ekonomik politikanın sonucu olarak ortaya çıkan durumda götürü usule tabiî birçok kimsele
rin Vergi Usul Kanununun 193 ve müteakip maddelerinde gösterilen işletme hesabı esasına göre defter tutma 
zorunluğunda kaldığı herkesçe bilinen bir gerekçe olmuştur. 

Gelir seviyesinin düşüklüğü yanında defter tutma mükellefiyetinin bu kimselere getirdiği maddî ve ma
nevî yük inkâr edilmeyecek kadar ağırdır. Vergi Usul Kanununun 47/2 ve 48/1 ve 1 fıkralarında sayılan, 
Türk Lirası ile ifade edilen miktarların para değerindeki düşmeler ve verginin daha verimli ve külfetsiz 
toplanması maksadıyle 10 misli artırılması uygun mütalâa edilmektedir. 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ RASİM CİNİSLİ'NİN TEKLİFİ 

6 Ocak 1961 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci Maddesinin 2 nci Bendi ile 48 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 47. — Bend (2) îş yerlerinin yıllık gayri sarfi iratlarının toplamı 1 800 lirayı aşmamak; 

MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel şartlan şunlardır : 
1. — Alım, satım işleri imal inşaa, tamir ve küçük sanat İşlerinde, bir takvim yılı içinde satın alınan ve

ya ithal edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı 400 000 lirayı aşmamak, 
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2. — Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış bedel

leri tutan 480 000 lirayı aşmamak, 
3. — İptidai madde yardımcı malzeme ve İşçilik müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin yapılan 

imalât, tamirat, bakım, inşaat ve küçük sanat işleri karşıbgmda bir takvim ydı içinde alman gayri safi ücret 
tutan 80 000 lirayı aşmamak, 

4. — İptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat, basım, in
şaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi masraf tutan 300 000 lirayı aşmamak, 

5. — 1 ve 3 numaralı bentlerde yazılı işlemin memzucen yapılması halinde bir takvim yılı içinde alman 
ücret ve hâsılatın altı katı ile mubaya bedellerinin bir yıllık tutan toplamı 450 000 lirayı aşmamak, 

6. — 1 ve 4 numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde bir takvim yılında sağlanan 
gayri safi hâsılatın 3/1'i fazlasıyle emtia, iptidai madde ve malzemenin mubaya bedellerinin tutan toplamı 
400 000 lirayı aşmamak, 

7. — 3 ve 4 numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde alınan gayri safi ücretlerinin 
tutarlannın dört atı ile sağlanan yıllık gayri safi hâsılatın tutarı 300 000 lirayı aşmamak, 

8. — Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerden bu hizmetler karşılı
ğında bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayri safi hâsılatın tutan : 80 000 lirayı aşmamak, 

9. — Maden işletmeleri ile taş ve kiraç ocaklanna kum ve çakıl istihsal yerlerinde tuğla ve kiremit har
manlarında bir takvim yılı içindeki satışlarının mecmu bedelleri 480 000 lirayı aşmamak, 

10. — Sahibi ve işleticisi sıfatıyle birden fazla motorlu kara nakil vasıtası veya 5'ten araba veya su üze
rinde müteharrik 18 rüsum tonalitondan fazla makineli, 99 rüsum tonalitondan fazla makinesiz nakil vası
tası işletmek (Su üzerinde müteharrik vasıtaların memzucen işletilmesi halinde, makineli olanlann rüsum to-
nalitolan 90 rüsum tonalitoyu aşmamak) ve bir takvim yılı içinde alman taşıma ücretleri tutan 150 000 
lirayı aşmamak. «Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında ve
ya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar toplu olarak nazara alı
nır.» 

Taşıma vasıtalannın sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut işi yapmış sa
yılır. 

Tekele tabi maddelerde, damga pulu, millî piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar kâr hadleri emsa
line nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtiadan ilgili Bakanlıkların mütalâası alın
mak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5, 6 numaralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye Bakanlığınca 
tayin olunur. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

VAN MİLLETVEKİLİ SALİH YILDIZ VE 5 ARKADAŞININ, 31 . 12 . 1960 GÜN VE 193 SAYILI 
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 47 VE 48 NCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KA

NUN TEKLİFİ (2/247) 

17 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 
yan Milletvekili Kayseri Senatörü Van Milletvekili 

S. Yıldız S. Turan İ. Bedirhanoğlu 
Kayseri Milletvekili Ağrı Milletvekili Mardin Milletvekili 
M. Altmışyedioğlu R. Polat T. Oğuz 
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GEREKÇE 

Bilindiği gibi Gelir Vergisi, gerçek kazanç esası üzerinden veyahut götürü usulle bulunan kazançlar üze
rinden alınmaktadır. 

Gerçek kazanç üzerinden vergi ödeyenler,. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutmak ve be
yanname vermek mecburiyetindedirler. 

Götürü kazançlar ise, Gelir Vergisindeki esaslara göre takdir yoluyle idarece tespit edilmektedir. 

Hangi mükelleflerin gerçek kazanç üzerinden ve hangilerinin götürü usulle vergilendirileceklerine Geîir 
Vergisi Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddeleri tespit ve tayin etmiştir. 

Sözü geçen hükümlerden, 47 nci madde götürü usule tabi olmanın genel şartlarını, 48 nci madde ise götü
rü usule tabi olmanın özel şartlarını göstermektedir. 

Genel şartlar arasında işyerlerinin gayri safi irat lan da yer almıştır. 
47 nci maddenin 2 nci bendine göre, götürü usule tabi olabilmek için mükelleflerin, iş yerlerinin gayri 

safi iratlarının toplamı 180 lirayı aşmaması gerekmektedir. 

Malum bulunduğu üzere, vergi mevzuatımıza göre iş yerlerinin gayri safi iratları tahrir usulü ile bulu
nur. Memleketimizde umumî tahrir 1939 yılında yapılmıştır. 1939'dan bu yana inşa edilen binalara inşa ta
rihlerindeki rayiçlere göre tadilat komisyonlarınca irat takdir olunmuştur. Bu sebeple iş yerlerinin iratları ara
sında büyük ve gayri âdil farklar mevcuttur. Zaman zaman bazı emsaller tatbik edilmiş bulunmasına rağmen 
bu farklılıklar giderilememiştir. Özellikle son yıllarda takdir edilen iratlar, kiraların artmış olması sebebiyle 
çok yüksektir. Bu sebeple 180 liralık gayri safi irat ölçüsü usule tabi tutulacak mükelleflerin tayininde ger
çekçi bir usul olmaktan ve aynı zamanda bir ölçü olmaktan çıkmıştır. 

Ayrıca; 1972 yılında uygulanmasına başlanan 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu bina vergilerinde matra
hın, tespit usulünü değiştirmiş, gayri safi irat yerine mal sahibi tarafından beyan edilen değeri esas alınmış
tır. 

Vergi Usul Kanunundaki genel prensibe göre kısmetlerin onda biri safi irat olarak kabul edilir. Bu 
esas dairesinde bulunacak gayri safi iratların da yüksek miktarlara ulaştığı ve en küçük işyeri iratlarının 
dahi bu haddin üstüne çıktığı görülmektedir. Bu yüzden defter tutma gücünde olmayan ve kazancı muha
sebeci istihdamına yeterli bulunmayan yüzbinlerce küçük esnaf ve sanatkârın gerçek kazanç usulü ile vergi
ye tabi tutulması zarureti başgöstermiştir. 

Gerçekçi olmayan bugünkü tatbikatın değiştirilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Bu zaruretle götürü usule 
tabi olmanın genel şartlarından biri olan 180 liralık gayri safi iradı çok düşük bulduğumuzu belirtmek isti
yoruz. 

48 nci madde üe tespit olunan özel şartlara gelince; bilindiği gibi bu maddede yer alan ölçüler son olarak 
1963 yılında Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sırasında tespit olunmuştur. O günden bu yana 
fiyatlarda büyük artışlar olmuştur. Bu sebeple maddede gösterilen miktarlar da ölçü olarak değerini kay
betmiştir. 

VAN MİLLETVEKİLİ SALİH YİLDİZ VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

31.12. 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 47. — Bent (2) işyerlerinin gayri safi iratlarının toplamı 720 lirayı (Emlâk Vergisi yürürlüğe gir
dikten sonra kat takdir olunan işyerlerinde 1 800 lirayı) aşmamak. 
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MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel şartları şunlardır : 
1. — Abın, satım işyerleriyle imal, iaşe, tamir ve küçük sanat işlerinde, bir takvim yılı içinde satmalımın 

veya ithal edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutan 150 000 lirayı aşma
mak, 

2. — Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış be
delleri tutarı 180 000 lirayı aşmamak, 

3. — İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin ya
pılan imalât, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yıh içinde ahnan gayri safi 
ücret tutarı 32 000 lirayı aşmamak, 

4. — İptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, basım, 
inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hâsılat tutan 100 000 lirayı aşmamak, 

5. — Bir ve üç numarah bentlerde yazdı işlerin memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı içinde alı
nan ücret veya hâsılatın altı katı ile mubayaa bedellerinin yıllık tutan toplamı 160 000 lirayı aşmamak, 

6. — Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde, bir takvim yılında sağ
lanan gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyle emtia iptidai madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin tutarı 
toplamı 150 000 lirayı aşmamak, 

7. — Üç veya dört numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde alınan gayri safi ücret 
lerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayri safi hâsılatın toplamı 100 000 lirayı aşmamak, 

8. — Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler karşılı
ğında bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayri safî hasılat tutarı 30 000 lirayı aşmamak, 

9. — Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocaklannda, kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve kiremit har
manlarında bir takvim yılı içindeki sahşlann mecmu bedeli 180 000 lirayı aşmamak, 

10. — Sahibi veya işleticisi sıfatıyle birden fazla motorlu kara nakil vasıtası veya beşten fazla araba 
veya su üzerinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla makineli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz na
kil vasıtası işletmemek, (su üzerinde müteharrik vasi talan n memzucen işletilmesi halinde, makineli olanla
rın rüsum tonilatoları toplamının 5 katı ile makinesizlerin rüsum tonilatolan toplamı 90 rüsum tonilatoyu aş
mamak) ve bir takvim yıh içinde alınan taşıma ücretleri tutan 55 000 lirayı aşmamak (bu bentte yazıh öl
çüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu 
kimselerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar toplu olarak nazara alınır.) 

Taşıma vasıtalarının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut işi yapmış 
saydır. 

Tekele tabi maddelerle, damga puiu, millî piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri em
sallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtiada, ilgili bakanhklann mütalaası 
alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5, ve 6 numarah bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye Bakanlı
ğınca tayin olunur. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümleri yürürlüğe girdiği tarihi takibeden takvim yılından itibaren elde 
olunan kazançlara uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ NECCAR TÜRKCAN VE 17 ARKADAŞININ, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ 

KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN KANUN TEKLİFİ. (2/348) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

193 No.'lu Gelir Vergisi Kanununun 13ncü , 21 nci, 31 nci, 46 ncı maddelerini yeniden düzenleyen, 47 
nci maddenin 2 nci fıkrasını kaldıran, 48 nci maddeyi yeniden düzenleyip 11 nci fıkra eklediğimiz Kanun 
değişikliği teklifimiz ilişikte sunulmuştur, gerekli işlemin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

İzmir Milletvekili 
N. Türkcan 

Gaziantep Milletvekili 
/. Hortoğlu 

İstanbul Milletvekili 
K. Özeke 

Siirt Milletvekili 
A. K. Zilan 

Hatay Milletvekili 
S. İnce 

Uşak Milletveikili 
K. Özpak 

Anlkara Milletvekili 
M. İmirzalığlu 

Tekirdağ Milletvekili 
Ö. Kahraman 

Çorum Milletvekili 
E. Eken 

Elâzığ Milletveikili 
A. A t ilâ 

Tunceli Milletvekili 
N. Saltık 

Kütahya Milletvekili 
H. Benli 

Aydın Milletvekili 
/. Ayhan 

Denizli Milletvekili 
H. Erçelik 

Burdur Milletvekili 
(Çiftçi - dışında) 

A. Sanlı 

İçel Milletvekili 
S. Şimşek 

Gaziantep Milletvekili 
M. Güneş 

Muğla Milletvekili 
H. Dere 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

193 Nolu Gelir vergisi Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifi gerekçesi : 

GENEL GEREKÇE 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesi, 21 nci maddesi, 31 nci maddesi, 46 ncı maddesi 
yeniden düzenlenmiş 47 nci maddenin 2 nci fıkrası kaldırılmış, 48 nci madde yeniden düzenlenip 11 nci 
fıkra eklenmiştir. 

• 
Bu maddelerin değiştirilmesinde 1964 yılından bu yana geçen on yıllık zaman içinde hayat şartlarının 

çok değişmiş olması ve emtia birim fiyatlarının artmasıdır. Bu kanun yürürlüğe girdiğinde 1 kg. pirinç 
250 - 275 krş. 1 kilo ıspanak 50 - 60 krş. 1 kilo peynir 10 - 12 lira, 1 metre kumaş 50 - 60 liraydı. Bugün 
ise paranın değer düşümüne uğramasıyle 1 kilo pirinç 10 - 12 lira, 1 kilo ıspanak 3 - 5 lira, 1 kilo peynir 
28 - 30 lira, 1 metre kumaş 250 - 300 lira. Bu bakımdan cirolar yükselmiş esnafın % 70'i yeteri kadar 
okur - yazar olmadığından yeterli hesap bilmediğinden kanunun bugünkü haliyle küçük ve dar gelirli esnaf 
deftere tabi kılınmakta böylece de özel muhasebe bürolarının yiyintisi olmakta, devlete kazancı dolayısıyle 
ödemediği verginin 3 - 5 mislini bu muhasebecilere ödemektedir. Bu da bir nevi devlet eliyle fert zengin 
eder gibi küçük ve dar gelirli esnafın ekmeğini başkasına teslim ettirmek, insanların sırtından insan geçin
dirmektir. Bu durumun düzeltilmesi sosyal adalet ilkelerinin gereğidir. 47 nci maddenin 2 nci fıkrası 
zaman aşımı içinde değerini kaybetmiştir. En mevki yerde 300 metrekarelik bir dükkânın eski yapı ol
duğu için iradı gayri safi iradı 180 lirayı geçmezken yeni yapıda 6 metrekarelik bir yer körfez bir yerde 
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de olsa ve müsteciri berber ya da ayakkabı tamirci olsa bile iradı gayri safi yüksek olduğu için deftere tabi 
tutulmaktadır. Bu da sosyal adaletle bağdaşamamaktadır. Ayrıca 48 nci maddeye eklenen 11 nci maddeyle 
otokontrol sistemi getirilmiştir. 

Maddelerin gerekçesi : 
13 ncü maddenin gerekçesi : 
Madde 13. — Paramızın değeri bu madde yürürlüğe girikten sonra 3 - 5 defa değer kaybına uğramış 

ve hayat pahalılaşmıştır. Zirai ürünlerin de fiyatlarının yükselmesiyle küçük çiftçi muaflığı ve balıkçılık mu
aflığı 50 bin liraya yükseltilmiştir. 

21 nci maddenin gerekçesi : 
Madde 21. — Bu madde içinde para değer düşümü ve hayat pahalılığı gözönüne alınmıştır. Bu madde 

için 5 bin lira olan yıllık gayrimenkul iratları 10 bin liraya çıkarılmıştır. 
31 nci maddenin gerekçesi : 
Madde 31. — Bu maddede daha önce mükellefe tanınan yılda 1 800 lira geçim indirimi 5 400 liraya, 

eş için tanınan 1 080 lira geçim indirimi 1 800 liraya, çocukların her biri için tanınan 720 lira olan geçim 
indirimi 1 080 liraya yükseltilmiştir. Böylece gelir dağılımında esnafın zaten iktisadî bunalım içinde bulu
nan kısmının biraz olsun insanca yaşama olanağına yardımcı olunmasına çalışılmıştır. 

46 ncı maddenin gerekçesi : 
Madde 46. — Para değer kaybı ve hayat şartlarının yükselmesiyle hem cirosunun hem geçim indiriminin 

yükseltilmesiyle kazancının da yükseltilmesi gerekli olduğundan bu maddede kâr haddi 15 bin liraya yüksel
tilmiştir. 

47 nci maddenin gerekçesi : 
Madde 47. — Bu maddenin büyük haksızlığa yol açan ikinci fıkrası kaldırılmıştır. Şöyleki : Dükkân

larını iradı safi gelirleri eski yeni dükkân arası anormal derecede değişik olduğundan maddenin kaldırılması 
uygun bulunmuştur. 

48 nci maddenin gerekçesi : 
Madde 48. — Bu madde genel gerekçede de arz ettiğimiz gibi 10 yıllık zaman içinde fiyatların artışına 

göre ayak uydurulmaya çalışılmıştır. Büyük patronlara vergi kaçakçılığına meydan vermemek için de oto-
kontrolu sağlayacak 11 nci madde eklenmiştir. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ NECCAR TÜRKCAN VE 17 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi: 

Madde 1. — 13 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından istifade edebilmek için zirai mahsûllerin bir takvim yılı içindeki 
satış bedelleri tutarının 50 bin lirayı geçmemesi şarttır. Bu had balıkçılar için 50 bin liradır. 

Madde 2. — 21 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 21. — Gayri menkul sermaye iratlarında, bir takvim yık içinde elde edilen toplamı 10 bin lirayı 
aşmayan gayri safi hasılat gelir vergisinden müstesnadu*. Elde edilen gayri safi hasılatm yıllık toplamının 10 bin 
lirayı aşması halinde tamamı vergiye tabi tutulur. 

Ticarî, ziraî ve meslekî kazancını yılık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bun
lar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar. 

Madde 3. — 31 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 31. — Mükelleflerin günde 15, ayda 450, yılda 5400 lirayı aşmayan gelirleri verigiye tabi tutula
maz. 

Mükellef evli ise bu miktara eş için günde 5, ayda 150, yılda 1800 lira, çocukların her biri için günde 3, 
ayda 90, yılda 1080 lira üave edilir. 
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Haftalık ücretlerde 7 gün üzerinden indirim yapılır. 
Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturan ve gelir vergisine tabi geliri bulunma

yanlar bu maddenin uygulanmasında öz çocuklar gibi hesaba katılır. 
Vergiye tabi gelirler yukarıda yazılı hadleri aştığı takdirde bu hadler için hesaplanan vergiler mükellef

lerin vergilerinden indirilir. 

Madde 4. — 46 ncı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 46. — 47 ve 48 nci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticarî ve sınaî işlerinden sağla
dıkları safi kazançlar,. Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre ve vergi 
usul kanunundaki esaslar dairesinde, götürü olarak tespit olunur. 

Bu suretle tespit olunacak safi kazançlar 15 000 lirayı geçemez. 
Eski maddenin devamı 

Madde 5. — 47 nci maddede 2 nci fıkra kaldırılmıştır. 

Madde 6. — 48 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel şartları şunlardır: 
1. — Alım, satım işleri ile imal, iaşe, tamir ve küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satınalınan veya 

ithal edilen emtianın, iptidâi maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı 135 000 lirayı aşmamak, 
2. — Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış bedel

leri tutarı 150 000 TL. aşmamak, 
3. — İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli duruma girmeksizin yapılan 

imalât, tamirat, basın, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yılı içinde alınan gayri safi ücret 
tutarı 15 000 TL. aşmamak, 

4. — tptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat, basım, in
şaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hâsılat tutarı 50 000 TL. aşmamak. 

5. Bir ve üç numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı içinde alınan 
ücret veya hâsılatın dokuz katı ile mubayaa bedellerinin yıllık tutarı toplamı 150 000 TL. aşmamak; 

6. Bir ve dört numaralı bentlerde yazın işlerin memzucen yapılması halinde, bir takvim yılında sağlanan 
gayri safi hâsılatın yedide bir fazlasıyle emtia, iptidai madde ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı top
lamı 150 000 TL. aşmamak; , 

7. Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde alınan gayri safi ücretlerin 
tutarlarının üçbuçuk katı ile sağlanan yıllık gayri safi hâsılatın toplamı 50 000 TL. aşmamak; 

8. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eylence ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler karşılığında 
bir takvim yıh içinde sağlanan yıllık gayri safi hâsılat tutarı 15 000 TL. aşmamak; 

9. Maden işletmeleri ile taş, kireç ocaklarında, kum ve çakıl istihsal yerlerinde tuğla ve kiremit harman
larında bir takvim yılı içindeki satışları toplam bedeli 150 000 TL. aşmamak; 

10. Sahibi veya işleticisi sıfatiyle birden fazla motorlu kara nakil vasıtası veya beşten fazla araba veya 
su üzerinde müteharrik 19 rüsum tonilâtondan fazla makineli, 90 rüsum tonilâtodan fazla makinesiz nakil 
vasıtası işletmemek, su üzerinde müteharrik vasıtaların memzucen işletilmesi halinde, makineli olanların rü
sum tonilâtoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rüsum tonilâtoları toplamı 90 rüsum tonilâtoyu aşma
mak - ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri tutarı 75 000 lirayı aşmamak. - Bu bentte yazılı Ölçüler, 
birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimsele
rin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar toplu olarak nazara alınır. 

Taşıma vasıtalarının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut işi yapmış sa
yılır. 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri em
sallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtiada, ilgili bakanlıkların mütalaası alın
mak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye Bakanlığın
ca tayin olunur, 
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11. Dükkânında satacağı emtia için -veya kuUanacağ) malzeme için fatura almayan esnaf her fatura için 

50 TL. Esnafa fatura kesmeyen imalâtçı, sanayici ve tüccar her fatura için 1 000 TL. ceza öder. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Ocak 1974'ten itibaren geçerlidir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 2144, 2/99, 2/247, 2/348 

Karar No. : 77 

3.7. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan «Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 arkada
şının, 6 Ocak 1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi; Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin 6 Ocak 1961 gün ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile 48 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifi; Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 31 . 12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 47 nci ve 48 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi; İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan ve 17 arkadaşının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerini değiştiren Kanun teklifi», 
Maliye Bakanının da hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Komisyonumuz yukarıda belirtilen tekliflerin herhangi birinin esas alınması halinde bazı teknik sakınca
lar doğabileceği düşüncesiyle maddelerin görüşmeler neticesinde yeni bir düzenlemeye tabi tutulmasını ve bu 
düzenleme neticesinin rapora bağlanmasını kararlaştırmıştır. 

Bu esasa göre düzenlenen 1 nci çerçeve maddeye bağlı kanunun 46 nci maddesi teklifler ışığında yeniden 
düzenlenmiş ve küçük esnaf ve sanatkârların götürü usulde ödeyecekleri vergiye matrah teşkil eden 8 000 
(Sekizbin) liralık haddin 18 000 (Onsekizbin) liraya çıkarılması suretiyle yeni bir tespit yapılmıştır. 47 nci mad
deyle ilgili görüşmelerde götürü usule tabi olmanın genel şartları yeniden düzenlenmiş bu arada verilen önerge
ler dikkate alınarak işyerinin beyan edilen vergi değeri için tespit olunan had 70 000 liraya yükseltilmiştir. 

48 nci madde ile, götürü usule tabi olmanın özel şartlan yeniden düzenlenmiş ve vergi matrahlarında 
oran dahilinde yükseltmeler yapılmıştır. Ayrıca, bir önerge dikkate alınarak «ihtiyarî toplama ve beyan» mat-
laplı 193 sayılı Kanunun 202 sayılı Kanunla değişik 87 nci maddesinde geçen, Gayrimenkul Sermaye İratları 
toplam matrahında değişiklik yapılmış ve matrah yükseltilmiştir. 

Ayrıca, yürürlük ve yürütme, 2 ve 3 ncü maddeler ile tedvin edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Ankara 
H. T. Toker 

İsparta 
A. İ. Bal im 

İstanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
/. Ersoy 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Aydın 

Söz hakkım saklı. 
M. Ş. Koç 

İçel 
/. Gölet epe 

İstanbul 
M. Tüzün 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Gümüşhane 

> T. Yücel 

İstanbul 
Muhalefet şerhim ekli 

A. N. Ölçen 
Kocaeli 
S. A kay 
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Malatya 

H. Gökçe 

Niğde 
H. Özalp 
Trabzon 

Ö. Çakıroğlu 

Karşı Oy Yazısı 

193 sayılı Yasanın bazı maddelerini değiştiren teklifin Alt Komisyondan gelen şekli ile, 
1. — Halen 1 800 lira olan asgarî geçim indiriminde herhangi bir değişikliğin yapılması düşük gelir dü

zeyindeki vergi mükellefi esnafın durumunu nispî olarak daha da kötüleştireceği, 
2. — 48 nci maddenin tadil edilen şekliyle, esnaf kesimi arasında farklı ayrıcalıkların ve himaye şeklinin 

ortaya çıkmış olacağı bunun aynı kesim içinde vergi adaletsizliğine neden olacağı gerekçesi ile karşıyım. 
İstanbul Milletvekili 

A. N. Ölçen 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü usulde ticari kazancın tespiti : 

Madde 46. — 47 ve 48 nci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticarî ve sanaî işlerinden 
sağladıkları safi kazançlar, Maliye Bakanlığınca düzenlenecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre ve Vergi 
Usul Kanunundaki esaslar dairesinde, götürü olarak tespit olunur.. 

Bu suretle tespit olunacak safi kazançlar (18 000) lirayı geçemez. 
Mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre tespit edilmiş olan derecelerden hangisine gireceği Maliye Ba

kanlığınca belli edilecek esaslar dahilinde Vergi Dairesi tarafından tayin olunur. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci maddede yazılı işyerlerinin vergi değerleri veya işyer
lerinin yıllık kirası ile 48 nci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar, ortakların her biri 
için ayrı ayrı aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre Gelir Vergisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer ortakların ticari ka
zancı da gerçek usulde tespit olunur. 

Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsî bir iş ile de iştigal edenlerin gerçek veya 
götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceği şahsî işine ait iş hacmi ve işyeri vergi değeri veya işyerle
rinin yıllık kirası ölçülerine ortaklıklardan hissesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tayin olunur. 

Şahsî işin mevcut olmaması halinde muhtelif ortaklıklardaki işyeri vergi değeri veya iş hacmi veya işyer
lerinin yıllık kirası ölçülerindeki hisselerin toplanması ile yerinilir. 

Adi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç hissesi, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye göre bulunan ka
zanca her ortak için % 30 nispetinde bir zam yapıldıktan sonra bulunan miktar, ortaklık mukavelesinde yazılı 
hisse nispetlerine, böyle bir mukavele mevcut değilse eşit olarak ortak sayısına bölünmek suretiyle tespit 
olunur. 

Kütahya Malatya 
M. Ersoy Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Delikaya 
Malatya Manisa 

A. Karaaslan H. Okçu 
Ordu Samsun 

B. Taranoğlu D. Kitaplı 
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Götürü usule tabi olmanın genel şartları : 

Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel şartları şunlardır: 
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (tşinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, 

ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyle geçici olarak bilfiil işinin 
başında bulunmamak, bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe 
devam olunduğu takdirde bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz); 

2. İşyerinin beyan edilen vergi değeri (işyeri müstakillen beyana tabi değilse bu yere tekabül eden vergi 
değeri) 70 000 TL. sim aşmamak; 

3. — Ayrıca ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olma
mak. 

(2 ve 3 ncü bent hükümleri takvim yılı başındaki ve yemden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki du
ruma göre uygulanır.) 

Götürü usule tabi olmanın özel şartlan : 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel şartlan şunlardır. 
1. — Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satınahnan 

veya ithal edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutan (150 000) lirayı aşma
mak; 

2. — Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış be
delleri tutan (180 000) lirayı aşmamak; 

3. — İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin ya
pılan imalât, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yıh içinde alman gayri safi 
ücret tutan (30* 000) lirayı aşmamak; 

4. — İptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, basım, 
inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hâsılat tutan (112 500) lirayı aşmamak; 

5. — Bir veya üç numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı içinde 
alınan ücret veya hâsılatın altı katı veya mubayaa bedellerinin yıllık tutan toplamı (168 750) lirayı aş
mamak; 

6. — Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde bir takvim yılında sağla
nan gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyle emtia iptidai madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin tutarı 
toplam (150 000) lirayı aşmamak; 

7. — Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde alınan gayri safi ücretle
rin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayri safi hâsılatın toplamı (112 500) lirayı aşmamak; 

8. — Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler karşılı
ğından bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayri safi hâsılat tutan (30 000) lirayı aşmamak; 

9. — Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocaklarında, kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve kiremit har
manlarında bir takvim yılı içindeki satışlann mecmu bedeli (180 000) lirayı aşmamak; 

10. — Sahibi veya işletici sıfatıyle birden fazla motorlu kara taşıtı veya beşten fazla araba veya su üze
rinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla makineli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz taşıt aracı işlet
memek (su üzerinde müteharrik araçların memzucen işletmesi halinde, makineli olanlann rüsum tonilatoları 
toplamının beş katı ile makinesizlerin rüsum tonilatolan toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşmamak) ve bir tak
vim yılı içinde ahnan taşıma ücretleri tutan (75 000) lirayı aşmamak; (Bu bentte yazdı ölçüler, birlikte ya
şayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya or
taklığın işlettikleri vasıtalar toplu olarak nazara alınır.) Taşıma araçlarınm sahip ve işleticisi durumunda ol 
nıaksızın taşıma işi yapanlar tavassut işi yapmış sayılır. 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri em
sallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtiada ilgili bakanlıkların mütalâası alın
mak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye Bakanlığınca 
tayin olunur. 
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İhtiyarî toplama ve beyan : 

Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı 25 000 lirayı 
aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarından tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunanları beyannameye 
ithal etmeleri ihtiyaridir. 

Ücretler, götürü usulde tespit olunan ticari ve meslekî kazançlar ile kazanç ve iratların istisna hadleri 
içinde kalan kısımları 25 000 lirahk haddin hesabında nazara alınmaz. 

Ticarî, ziraî veya meslekî kazançlarını ydlık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar (Götürü gi
der usulüne göre tespit edilen ziraî kazançlan için beyanname verenler hariç) yukarda yazılı ihtiyarî topla
ma hakkından faydalanamazlar. 

Geliri teklif ve patent haklarının kiralanmasından ibaret olup da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif su
retiyle Gelir Vergisi ödenmiş olan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname ver
meleri ihtiyaridir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1975 gününden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

• • ^ « ^ • • 
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