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adına İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün ya
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6. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, Cumhuriyet Öğrenci Yurdunun boşaltıl
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
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8. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, 
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9. — İstanbul MiUetvekiti Reşit Ülker'in, 

İstanbul Profilo Fabrikasında meydana gelen 
olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Oğuz-
han Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1442) 133:134 

10. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, Rize ilinin teleks ve telefon 

Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri, tü
tün ekicilerinin avanslarının eksik ödenmesi, 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş, Güneydo
ğu Kooperatifleri Birliğinde mercimek ve çekirdekli 
üzüm alımında usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı ve 

Manisa Milletvekili Yeli Bakirli da, ülkemizdeki 
trafik sorunları konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 6/181; 
Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün 6/183; 
İçel Milletvekili Oral Mavioğhı'nun, 6/333; 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 6/348 ve 

6/362; 
Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, 6/361; 
İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 6/353 esas 

numaralı sözlü sorularının gündemden çıkarılmasına 
dair önergeleri okundu, belirtilen sözlü soruların geri 
verildikleri bildirildi. 

Tezkereler 
1. — 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 nci mad

desi hükmü gereğince, açık bulunan (7) üyelik için 
yapılacak seçime dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 
(3/711) (Bütçe Karma Komisyonuna.) 

2. — Boğaziçi Üniversitesinin 1975 Bütçe Yılma 
ait faaliyet ve kesin hesap raporunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/712) (Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından kurulu Karma Komis
yona.) 

Sayfa 
santralinin durumuna ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazıh cevabı. 
(7/1471) 134:135 

11. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Başbakanın Trabzon'da yaptığı konuşmaya iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün yazıh cevabı. (7/1481) 135:136 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk Ceza 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifinin (2/286) doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi kabul edildi. 

Başkanlık Divanında açık bulunan bir Başkanve-
killiğinc, M. S. P. Grupunca aday gösterilen Mehmet 
Orhan Akkoyunlu seçildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

9 Kasım 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.28'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiti Gaziantep 

Memduh Ekşi Mehmet Öztnen 
Divan Üyesi 

Sivas 
Enver A kova 

Sözlü soru 
3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 

İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

Yazıh Sorular 

4. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, İs
tanbul'da ölen ve yaralanan iki öğrenciye ilişkin İç
işleri Bakanından yazıh soru önergesi. (7/1510) 

I ^ t 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 11 . 1976 Cuma 
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5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, çekir
deksiz kuru üzüm ihraç fiyat farkının üreticiye öden
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/1511) 

6. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Et -
Balık Kurumuna ilişkin Gıda - Taran ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1512) 

9 . 11 . 

Tasarılar 
1. — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşme-

si'nin, Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı (1/490) (Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) 

2. — 1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Res
mi Yüksek Okulların Üniversite ve Akademilere dev
redilmesi hakkında kanun tasarısı (1/49J) (Millî 
Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üyesi Şerif Tüten'in, Metropoliten Alanlar 
Hizmet Birliği Kanunu teklifi (2/697) (Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm, İçişleri ve Plan komis
yonlarına) 

4. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 
298 sayıh Seçim Kanununun 86 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesine ve bu Kanuna Ek 1 Madde Eklenme
sine Dair Kanun teklifi (2/698) (İçişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarına) 

5. — Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 
5 arkadaşının, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasa
sının Ek 6 ncı Maddesini Değiştiren 2013 sayılı Ya
sanın yürürlük tarihinin 1 . 3 . 1971 tarihine götürül
mesine dair kanun teklifi (2/699) (Plan Komisyonuna) 

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Pozantı Orman İşletme Müdürlüğüne ilişkin Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1513) 

8. — İçel Milletvekili Çetin Yıîmaz'ın, Alman 

Sanayicileri Birliğinin Türkiye'ye yapüğı ziyarete 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1514) 

1976 Sah 

6. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsai'm, 1475 
sayılı Yasanin 13 ncü Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Yasa Değişikliği Önerisi (2/700) (Adalet ve 
Sağiık ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

7. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 4 ar
kadaşının, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin Ev
lenmenin Umumî Hükümleri ile İlgili 159 ncu Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun tek
lifi (2/701) (Adalet Komisyonuna) 

8. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Sağ-
hk Kurum ve kuruluşlarında Tam Süre Çalışma Esas
larını Düzenleyen Yasa Teklifi (2/702) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

Yazılı soru 
9. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Eği

tim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan gi
riş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1515) 

Meclis Araştırması 
10. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 

arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri üe üreticisinin sorunlarım saptamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

• • • < • • » — • < • • • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Halil Karaatlı (Bursa), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 5 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, bulunduklarını işaret et
melerini rica ederim. Adana'dan başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Gündem dışı söz talep eden arkadaşlarımın bu 
isteklerini yarın karşılayacağım. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Karma Komisyon 
raporunun geri verilmesi hakkında Anayasa - Ada
let Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/713) 

BAŞKAN — Anayasa - Adalet Karma Komis
yonu Başkanlığının, İçtüzüğün 89 ncu maddesine 
göre bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin seçim kısmında yer 

alan, 3/173 esas sayılı ve 57 S. Sayılı, Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik için yapılacak 
seçime dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon Raporu ve aday listesi, Kar
ma Komisyonumuzun 23 . 5 . 1974 tarihinde yaptığı 
toplantıda tespit edilmiştir. 

Söz konusu aday listesindeki sayın adayların bu
güne kadarki 2,5 yıl gibi uzun bir süre içinde, seçil-
ma Komisyonumuzca incelenmesi için adı geçen ra
por ve aday listesinin dosyası ile birlikte, İçtüzüğün 
89 ncu maddesine göre, Karma Komisyonumuza geri 
verilmesini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 9 . 11 . 1976 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulan Karma Komisyon Başkanvekili 

Urfa Milletvekili 
Abdulkadir Öncel 

BAŞKAN — Söz konusu rapor» bir defaya mah
sus olmak üzere Komisyona geri verilmiştir. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'e Devlet Bakanı Seyfi 
Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (31714) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
dır; okutuyorum: 

var-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevle yurt dışına gidecek olan Millî Eğitim Ba

kam Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar, Millî Eğitim 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi oztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı 

Rıfkı Danışman'a, Ulaştıma Bakanı Nahit Menteşe' 
nin vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/715) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı Rıfkı 

Danışman'ın dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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4. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/716) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 

Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan

lığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Genel Kurul toplantılarının İçtüzükte belir
tilen gün ve saatlerde yapılmasına ve kanun tasarı ve 
teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işlerin görü
şülmesi sırasına dair Danışma Kurulu Önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır; oku
tup, daha sonra onayınıza sunacağım. 

N o : 79 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışına Kurulunun 8 Kasım 1976 Pazartesi 

günü yapüğı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkam 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Ali Nejat Ölçen 

M. S. P. Grupu 
Başkanvekili 

Şevket Kazan 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 

Cihat Bilgehan 

D. P. Grupu 
Başkanvekili 

özer ölçmen 

C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Talât Oğuz 

1. — Genel Kurul toplantılarının, İçtüzüğümüzde 
beKrtifen gün ve saatlerde yapılması; toplantı günle
rinden Sah ve Perşembe günlerinin kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesi; Çarşamba gününün dene
tim konularına ayrılması (saat 15.00 - 17.00 arasın
da Gene] Görüşme ve MecMs Araştırmaları, 17.00 -
19.00 arasında SözHi Sorular); sunuş, açık oylama, 
işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılma* 
sı önerilmiştir^ 

2. — İçtüzüğümüzün 50 nd maddesinin 5 nci 
fıkrası gereğince, Millet Meclisi gündeminin «Ka
nun tasarı ve teklifleriyle Komisyonlardan gelen di
ğer işler» kısmının aşağıda belirtilen biçimde sıra
lanması önerilmiştir. 

Gündem sırası 
1. — Bugünkü gündemin 78 nci sırasında yer alan, 

210'a 1 nci ek S. Sayılı, Küçük Çiftçilerin Vergi Muaf
lığına İlişkin Kanun Teklifi. 

2. — Bugünkü gündemin 81 nci sırasında yer 
a!an, 223'e 1 nci ek S. Sayıh, Küçük Esnafın Defter 
Tutma Muaflığına İlişkin Kanun Teklifi. 

3. — Bugünkü gündemin 26 nci sırasında yer alan 
70'e 3 ncü ek S. Sayıh, Karaborsacılığın Önlenmesi 
Hakkındaki, Türk Ceza Kanununun 401 nci Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 

4. - üa 22. — Bugünkü gündemin 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 86, 87, 91, 92 ve 
103 ncü sıralarında yer alan, 276, 323, 324, 321, 322, 
325, 328, 329, 330, 326, 327, 345, 346, 344, 371, 374, 
372, 373 ve 387 S. Sayıh, Anlaşma ve Sözleşmelerin 
Onayına İlişkin Kanun tasarıları. 

23. — Bugünkü gündemin 4 ncü sırasında yer 
alan, 292 S. Sayıh, Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç
larının Taksitlendirimıesiııe İlişkin Kanun Teklifi. 

Bugünkü gündemin 1, 2 ve 3 sırasında yer alan, 
181, 293 ve 319 S. Sayıh, Kanun tasarılan ve teklif
leri gündemin 33, 34 ve 35 nci sıralarında yer ala* 
cak, gündemdeki diğer kanun tasarı ve teklifleri bu
na göre sıralanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın miHetvekilIeri, Danışma Ku
rutu önerisi iki maddeden oluşmuştur; birinci mad
de, toplantı günlerinin tahsisiyle ilgilidir. 

Birinci hususu oylarınıza sunuyorum 
edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul 

İkinci maddeyi teşkil eden ve okunmuş bulu
nan kısımda, kanunların görüşülmesi önerilmektedir. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1, — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak amacıy-
le Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Güney Marmara bölgemizin belli başlı ürünlerin

den biri olan «Müşküle Üzümü», aynı zamanda 
önemli ihraç maddelerimiz arasındadır. Ancak bazı 
yıllar «Müşküle Üzümü» ihracında tıkanıklıklar 
doğmaktadır. Bu durum ise, ülkemiz için önemli 
ölçüde döviz kaybı ile, Müşküle Üzümü üreticisini 
onulmaz güçlüklere itmektedir. 

Bu ürün yılı da İznik yöresi için, ihracatta tıka
nık bir yıl olmuştur. Bu nedenle üretici güç bir yıl 
yaşamaya hazırlanmaktadır. 

Hem üreticiyi zor durumlardan kurtarmak, hem 
de ülke için döviz kaybım önlemek bakımından, 
«Müşküle Üzümü ihracındaki tıkanıklık» nedenleri
ni saptamak zorunluğu vardır. 

1. — Müşküle Üzümü yaş olarak ihraç edilmek
tedir. Bu nedenle, bağandan koparıkp ambalajlanan 
üzümün toz, toprak ve çamurdan korunması için bağ 
yollarının durumunun saptanması ve iyileştirilmesini 
sağlamak amacıyle gerekli önlemler alınmalıdır. 

2. — Ürünün belli bir standardiznsyona kavuş
turulması için, bağların bakım, gübreleme, ilaçlama
nın devlet yol göstericiliğinde ve devlet yardımıyle 
yapılması gereklidir. Bunu sağlamak üzere üreticiye 
devletçe sağlanacak kredi miktarlarının yerinde sap
tanması zorunludur. 

3. — Ambalajlanan ürünlerin dış pazarlara şevki 
joğuk hava taşıtları ile yapılmaktadır. Ancak, soğuk 
hava taşıtlarına yüklenmeden önce geçen zaman da, 
ürünün saklanabileceği, ısının düşürülmesi için yeter
li soğuk hava deposu yörede bulunmamaktadır. Bu 
ise üzüm kalitesinde düşme ve bozulma göstererek 
İhraç olanaklarını azaltmaktadır. Soğuk hava depo
larının yerlerinin ve yeterince yapılmasının saptan
ması da ihracat tıkanlıklığım giderici önlemlerden 
birisi olacaktır kanısındayız. 

4. — Soğuk hava taşıtlarının yetersizliği yanında 
nakliye ücretleri de ihracat için önemli bir sorun ol
maktadır. 

5. — İhracatın teşviki bakımından, öteki sınai 
ve tanm ürünlerine tanınan vergi iadesi orammn 
Müşküle Üzümü» ihracı için de tanınması, ihracat

ta önemli kolaylıklar sağlayacaktır. 
Binlerce Müşküle Üzümü üreticisinin tüm bu so

runları ile yurdumuzun önemli döviz kaynaklarından 
birisindeki tıkanıklıkların kaldırılması için, yukarıda 
belirlenen konulan araştırmak üzere, Anayasanın 
88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılma
sını saygıyle arz ederiz. 

Bursa Sakarya 
Mehmet Emekli Hayrettin Uysal 

Zonguldak Siirt 
Kemal Anadol Abdülbaki Cartı 

Zonguldak Sinop 
Zekâi Altınay Yalçın Oğuz 

Burdur İzmir 
Osman Aykul Remzi Özen 

Urfa İstanbul 
Celâl Paydaş Ali Nejat Ölçen 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

• 5. — Niğde Milletvekili ve Millet Meclisi Baş
kanvekili Mehmet Altınsoy'un, Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/208) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa dilekçeleri 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçilmem dolayı-

sıyle, üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonundan istifa ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
8 . 11 . 1976 
Niğde 

Mehmet Altınsoy 
Millet Meclisi Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Gümüşhane Milletvekili ve Millet Meclisi 

Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu'nun Lock
heed Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/207) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanvckilliğine seçilmem dolayı-

sıyle, Lockheed Araştırma Komisyonundan istifa edi
yorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gümüşhane 
Mehmet Orhan Akkoyunlu 
Millet Meclisi Baskanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Gümüşhane Milletvekili ve Millet Meclisi 
Baskanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu'nun Adalet 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/206) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçilmem doîa-

yısıyle Adalet Komisyonundan istifa ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Gümüşhane 

Melmıet Orhan Akkoyunlu 
Millet Meclisi Baskanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — Gümüşhane Milletvekili ve Millet Meclisi 

Baskanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu'nun, Ana
yasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/205) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçilmem dolayı-

sıyle, üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonundan is
tifa ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygiiarımla arz ederim. 
Gümüşhane 

Mehmet Orhan Akkoyunlu 
Millet Meclisi Baskanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
210 ve 210'a 1 nci ek (1) (2) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, alınan ka
rar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesine başhyoruz, 

Gündemimizin 78 nci şurasındaki, 193 sıra sayı
lı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Maddesinin 1 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
görüşmelerine başhyoruz. Sıra Sayısı : 210'a 1 nci 
ek. 

Sayın Komisyon?.. 
Sayın Hükümet?.. Buradalar. 
Bu teklif daha evvel Meclisimizce kabul edil

miş, ancak Cumhuriyet Senatosunca bazı değişik
likler yapıldığından geri gelmiştir. 

Şimdi, Komisyon raporunu okutuyorum: 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 210 S. Sayılı basmayan 3.2.1976 tarihli 49 
ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 210'a 1 nci Ek S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

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

1 nci maddeyi okutuyorum: 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Madde
sinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifi 

Madde 1. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 484 Saydı Kanunla değişik ve «satış tutan ölçü
sü» başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Satış Tutarı Ölçüsü 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından fayda

lanabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yıh için
deki satış bedelleri tutarının 60 000 lirayı geçmemesi 
şarttır. Bu had, balıkçılar için 75 000 tiraduv 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len 1 nci madde, Millet Meclisi Plan Komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

Bu 1 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim? Yok. 

Şu halde, Plan Komisyonunun 1 nci madde hak
kındaki benimsemesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve 
madde kesinleşmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1976 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — İkinci madde de Cumhuriyet Sena
tosundan geldiği şekilde Komisyonumuzca benimsen
miştir. 

Komisyonun benimseme kararım oylarınıza sunu
yorum; Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir ve kesinleşmiştir. Hayırlı ve uğurlu okun. 

2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun teklifine dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 2/44, 2/99, 2/247, 2/348; 
C. Senatosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223'e 1 nci 
ek; C. Senatosu S .Sayısı: 568) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 81 nci sırasındaki, 
193 sayıh Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Sıra Sayısı: 223'e 1 nci ek. 
Bu teklif de daha evvel Meclisimizce kabul edil

miş, ancak Cumhuriyet Senatosunca bazı değişik
likler yapıldığından, geri gelmiştir. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlar
dır. 

Komisyon raporunu okutuyorum : 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde Sayın 

Yılmaz Karaosm&noğîu, söz istemişsiniz... 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ben madde 

üzerinde söz istemiştim. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki safhaya gelme

dik efendim. 
Komisyon raporu üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Çerçeve 1 nci maddeye bağh 46 nci maddeyi oku

tuyorum: 
193 Sayıh Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişik

likler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
Madde 1. — 193 Sayıh Getir Vergisi Kanunu

nun 46 nci, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşağı
daki 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-

(1) 223'e 1 nci ek S. Sayılı Basmayan tutanağa 
eklidir. 

zenlenecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre ve 
Vergi Usul Kanunundaki esaslar dairesinde, götürü 
olarak tespit olunur. 

Bu suretele tespit olunacak safi kazançlar (35 000) 
lirayı 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 iş-
yerîerinin yıllık kirası ile 48 nci maddede yazın iş 
hacmi ölçüleri toplu olarak, diğre şartlar, ortakların 
her biri için ayrı ayrı aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre Gelir Ver
gisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer ortaklatın ti
carî kazancı da gerçek usulde tespit olunur. 

Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda 
diğer şahsî bir iş ile de iştigal edenlerin gerçek veya 
götürü usuSerdeıı hangisine göre vergilendirileceği 
şahsî işine ait iş hacmi ve işyeri vergi değeri veya 
işyerlerinin yıllık kirası ölçülerine ortaklıklardan his
sesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tayin 
olunur. 

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

Adî ortaklıklarda ortakların götürü kazanç hisse
si, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye göre bulunan 
kazanca her ortak için % 30 nispetinde bir zam ya-
pıldditan sonra bulunan miktar, ortakhk mukave
lesinde yazıh hisse nispetlerine, böyle bir mukavele 
mevcut değilse eşit olarak ortak sayışma bölünmek 
suretiyle tespit olunur. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len, çerçeve 1 nci maddeye bağlı 46 nci madde, Mil
let Meclisi Plan Komisyonunca benimsenmemiştir. 

Madde üzerinde Sayın Türkcan, C. H. P. Grupu 
adına buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECCAR TÜRKCAN 
(İzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

193 Sayıh Gelir Vergisi Kanununun 46, 47, 48 nci 
maddeleri küçük esnafımızı ilgilendiren maddelerdir. 
Bu nedenle, üzerinde, bütün milletvekili arkadaşla
rın, küçük esnafın, zaten bugünkü hayat pahalılı
ğında ezilen durumlarım biraz daha rahatlaşrırmalan 
ve onların ekmeğini biraz daha artırmalarından 
yana olacaklarının inancı içinde sözlerime başlıyorum^ 
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Ancak, Plan Komisyonunun Millet Meclisi Baş
kanlığına vermiş olduğu rapor, bu kanun teklifini 
yalnız Kasım Önadım ve 10 arkadaşının olarak be
lirlemiştir. Oysaki, Cumhuriyet Halk Partisinden 
benim 17 arkadaşımla beraber verdiğim teklif ve 
Demokratik Partiden ve diğer partilerden bazı arka
daşların da verdiği teklif bu yasada birleştirilmişti. 
Hükümet, her şeyde yaptığı gibi, daha önce de* 
bütün kimsesizlere bu Meclisten kanun çıkarken, bü
tün Parlamento oy vererek, bu yasayı çıkardığı hal
de, çoktandır radyolarda dinliyoruz, sanki Hükü
met bu yasayı kendi gücü ile çıkarmış gibi halka ilân 
etmekte ve bunu da yine yalnız Adalet Partisine mal 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün partilerin üzerinde 
bürleştiği bu yasa teklifini Plan Komisyonunun, yal
nız Adaîet Partili milletvekillerine mal etmesini üzün
tü ile, esefle karşıladığımı belirtirim. 

Değerli arkadaşlarım, bu particilik örnekleri 
kaldırılmalıdır. Meclisin malı olan yasalarda Mec
lise saygı gösterilmelidir. Yoksa, devamlı olarak 
böyle partizanlık örnekleri verilirse, Meclis çalış
maz hale gelir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu kanun tekliflerinin 
47, 48 ve 87 nci maddeleri, Meclisimizden geçtiği 
gibi geçmiştir; Cumhuriyet Senatosunda aynen kabul 
edilmiştir. Ancak, yalnız 46 ncı maddesi değiştiril
miştir. Bu madde, Meclisimizde, götürü vergiye 
tabi olmanın şartını 18 bin lira kabul etmiştir. Bu 
şu demektir: Bugüne kadar mahdut bulunan, 30 bin 
lira olan ve 36 bin lira da satışı geçen alışverişlerde 
esnaf deftere tabi olsun. Buraya kadar olan alışve
rişlerinde götürü vergide çalışsın, buna karşılık 8 
bin lira kazanır... 

Esnafımız, 8 bin lira kazandığı zaman, bekârsa 
1 045 lira, evli ise 915 lira, beş çocuklu ise* 300 
lira olarak birinci sınıfında vergi veriyordu; ayrıca, 
buna 240 lira da Malî Denge Vergisi veriyordu. 

Biz dedik ki, esnaf, faturasız mal alarak, tekel
ci sermayenin, büyük sermayedarın vergi kaçırması
na sebep olmasın, alet olmasın. Çünkü, büyük ser
mayedar, esnafa baskı yapıyor ve diyor ki: «Bu 
malı faturalı alırsan 15 lira, faturasız alırsan 11 veya 
12 lira...». Zaten geçimini zor temin eden esnaf, 
bazı malları faturasız almak zorunda kalıyor. Fab
rikatör toptancıya fatura kesmediği için, faturasız 
olarak sattığı için, Adaîet Partisinin o yörede fazla 
oyu olduğundan buna destek olduğu, göz yumduğu 
için, küçük esnafımız devamlı olarak kazık yemek
tedir, 
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Değerli arkadaşlarını, bugün Anadolu'da - tam 
olmasa bile- BAĞ - KUR'a, sosyal güvenliği için 
52 liralık primini ödeyemeyen birçok esnaf arkada
şımız vardır, köy kahvecileri vardır, köy bakkalları 
vardır. Kendisinin sosyal güvenliği için 52 liralık 
primi ödeyemez. 

Bu götürü vergi beş'e taksim olacak, yani beş 
derecedir* 1 nci derecede, bunun 18 bin lira üze
rinde taksim etseniz ve 3'er bin aralı olarak verse
niz bile, gene bu durumda, köydeki o sekiz kişinin 
geSdiği kahveden gene o esnaf 500 - 600 lira vergi 
verecektir. Aslında, o adamdan vergi almak da 
insafsızlıktır ya, o da ayrı bir mesele...; 

Şimdi, Senato bunu 35 bin liraya çıkarıyor. Bu 
35 bin liraya çıkınca ne oluyor? Bekâr bir esnaf 
1 nci sınıfsa, 8 697 lira vergi verecek. Buna ilâve
ten 1 050 lira da Malî Denge Vergisi verecek. Malî 
Denge Vergisi, bugün yasalaşmamış durumda olan, 
götürü vergi erbabının 1 nci sınıfında olan bir va
tandaşın verdiği vergisinden fazla. Bugün 1 nci sınıf 
götürü vergi erbabı 1 045 lira veriyor, eğer bekâr 
ise 240 lira da Malî Denge Vergisi veriyor. Bu, 35 
bin liraya çıktığında, yalnız 1 050 lira Malî Denge 
Vergisi oluyor. Eğer bu esnaf ya da sanatkâr ar
kadaşımız beş çocuklu ise, 1 nci sınıfta 7 950 h'ra 
vergi verecek, buna ilâveten 1 050 lira da Malî Den
ge Vergisini ilâve edecek. Bunu beş sınıfa bölsek 
bile, 35 bini beşe bole bole her halde Maliye, bu 
köyün başındaki kahveciye, sekiz tane müşteri gelir, 
müşterisi mahduttur ve bu adam da 15 bin Mra kaza
nır dese bile, beşinci sınıfta olsa dahi, gene 3 000 
lira vergi vermek zorunda kalır. Ufak yerlerde, han
gi köyün kahvecisi bu parayı verebilir? 

Onun için, bu yasa, küçük esnaftan yana değil
dir. Bu, Meclisimizden geçtiği gibi, gene Mecli
simizce aynen benimsenmelidir; yoksa, bu parayı 
veremediği için, esnaflarımız dükkânlarım kapatmak 
zorunda kalacaktır. 

Öyle sanıyorum ki, büyük sermayeden yana olan 
ve sağcı olduğunu iddia eden Adalet Partisi de, bel
ki süper marketler iş yapsın diye, belki dev mağa
zalar iş yapsın diye bu yasanın böyle geçmesini isti
yor. Onlar kapatsın ki, süper marketlere rekabetçi 
olmasın diye... 

Değerli arkadaşlarım, o nedenle, bu verginin bu 
şekilde artırılmasına ve esnafımızın, sanatkârımı
zın mağdur edilmesine karşıyız. Buna karşı diyorlar 
ki: «Bugün 2 800 lira olan asgarî geçim indirimini 
yakında yükselteceğiz». 
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Bu ana görüşlerden sonra, defter tutma mükelle
fiyetinin kaldırılması diye özetlenen 193 sayılı Ka
nunun, 46 - 47 - 48 ve 87 nci maddelerinin tadiline 
dair, görüştüğümüz kanun teklifinin, daha evvelki 
Meclis müzakerelerinde, bütün partilerin destekle
diğinden memnun okluğumuzu ifade etmiştik. Şöyle 
ki: Şimdiye kadar hiçbir kanun bu kadar tafihM ol
mamıştır. Onun için, her hangi bir partinin çı
kıp da, «Bu kanun bizim teklifimizdir» şeklindeki 
siyasî egoizmasını tasvip etmiyoruz, doğru bulmu
yoruz. Zira, bu kanun, Parlamentoda, ittifakla ka
bul edilen kanunlar; «ittifakla üzerinde çalışılması 
gerekir, vatandaş ihtiyacına uygun kanundur» diye 
bu Parlamentoda tescil edilmiş kanunlar arasındadır. 
Müsaade ederseniz, böylesine mesut bir beraberliği, 
küçük siyasî tartışmalarla bozmamak lâzım geldiği 
kanaatimizi önemle ifade etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa teklifi görüşü
lürken, bu Meclise ben ve arkadaşlarım, asgarî ge
çim indirimini yükselten teklifi getirdik; ama Ada
let Partisinin oylan ile reddedildi. İstanbul Millet
vekilimiz Reşit Ülker ve arkadaşlarının getirdiği, ge
ne asgarî geçim indirimi teklifi bu Mecliste Adalet 
Partisinin oylarıyla yine reddediMi. Adalet Partisi 
bu görüşünde samimî olsaydı, o zaman asgarî ge
çim indiriminin yükseltilmesini gönülden isterdi ve 
bugün bunun tartışmasını yapmazdık. 

Bu şekilde Senatodan geçtiği gibi, bu teklifi 
kabul etmek demek, esnaf dükkânını kapatsın, sa
natkâr dükkânını kapatsın, çoluk çocuğu açlık için
de kıvransın demektir. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak bundan yana değiliz. Biz, esnaf ve sanatkârı
mızın yarınından daha umutlu ve çoluk çocuğunu 
rahatça okutabilecek, baktırabilecek, yaşatabilecek 
durumda olmasını istiyoruz. O nedenle, bu madde
nin biz, Meclisten geçmiş şekMne oy vereceğiz, Se
natodan gelen şekline ve esnafın ekmeğini elinden 
alan şekline ret oyu vereceğiz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, esnafımızın mağdur 
olmaması için hepinizden ricamız odur ki, Türk 
esnaf ve sanatkârının daha iyi yarınlar için madde
nin Senatodan gelen şekline değil, Büyük Millet Mec
lisinden geçen şekline oy vermenizi diler, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adma Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 

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

Günümüzde siyasî rejimlerin karakterini tayin 
ve tespit, hattâ rejimin adını söylemenin yolu, ver
gi hukuku diye tarif edilmeye başlanmıştır. Bir dev
letin vergi hukuk sistemim tetkik ederseniz, o devle
te «koîlektivist» veya «kapitalist» dememiz mümkün
dür. O halde, günümüzde vergi hukuku böylesi
ne ehemmiyet kazanmışken, vergi anlayışında da ça
ğın ihtiyacım tespit etmek zorunluğu vardır. 

Biz, Millî Selâmet Partisi olarak, millî görüşe 
uygun vergi esaslarım özet olarak programımızda 
şöyle ifade etmişizdir: Vergiler basit usulle tarh olu
nacak, karmaşık olmayacak, formalitesi az olacak 
ve dar gelirliye, az kazançlıya, sıkıntıda olana yük 
olmayacak. Bir de, vergiler servetlerden alınmalı, 
emeğe dayanan kazançlardan, ahn terinden vergi al
mak doğru değildir, diye özetlemiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, partilerin seçim beyan
namelerinde de aynı husus -1973 beyannamesinde 
de - ifade edilmişti. Şimdi, Meclisimiz merhale ka-
tetmiş, meseleyi görüşmüş, bilâhare Senatoda bu 
kanun teklifi üzerinde ciddî çalışmalar yapılmış bu
lunmaktadır. Yapılan çalışmalar arasında, birbirine 
uymayan iki nokta vardır. Bu noktalardan biri, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca, çerçeve 1 nci 
maddeye bağlı 46 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki 
meblâğ (daha evvel Millet Meclisinde 18 000 Mra ola
rak yazılmıştı) 35 000 ura olarak değiştirilmiş. Bu 
meblâğdan kasıt nedir? İşletmelerin ticarî ve sınaî 
işlerinden sağladıkları safi kazançların 35 000 lira
lık kısmının götürü usulle tespit edileceği getirilmiş 
bulunmaktadır. Bu duruma göre, 18 000 ürahk safî 
kazanca sahip ticaret erbabının götürü usulden isti
fade edebileceği, daha yukarıki hadlerden istifade 
edemeyeceği anlaşıldığından, Senatoda böyle bir ta
dil yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, günümüzde dünyada ve 
Türkiye'de enflâsyon vardır ve bu enffâsyonist tesir
lerle paranın değeri azalmaktadır. Kaldı ki, sık sık 
kanun tadilleri konusunda Parlamentonun bazen im
kân bulamadığı olabilir. Parlamentolar en az 10 
yı!a, 15 yıla, veya 20 yıla dönük kanunlar yapabÜ-
meli, kanunlarda o seyyaliyeti getirmelidir. Mese
lâ, 18 000 yerine «Belli bir altın fiyatı üzerinden şu 
miktar tespit edilir» şeklinde, Maliye Bakanına 
seyyaîiyet getirmelidir. Böyle olursa, sık sık kanun 
değişikliğine ihtiyaç olmaz* Şimdi «18 000» diyo
ruz; 3 sene sonra bu 18 000 Uranın değeri çok tar
tışılan bir meblâğ olabilir. «35 000» diyoruz, bu 
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rakam da tartışılabilir. Onun için, temenni ederiz 
ki, bundan böyle, kanun tekliflerinde, böyle kesin, 
fîks rakamlar yerine, belli bağlantılı nispî rakamla
rın getirilmesi esası prensip alınsın. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi 
oîarak, Asgarî Geçim İndirimi Kanun Teklifini öner
miştik. Bu kanun teklifi, Danışma Kurulunda yapı
lan görüşmelerde, müteakip Danışma Kurulunun 
alacağı kararla gündemin ilk maddesi olmak şan
sına sahip olacak. Bu kanunla, 2 500 liraya kadar 
olan kazançların vergiden muaf olması sistemini ge
tiriyoruz. Daha fazla detayına girmiyorum, bu 
husus gündeme geldiğinde daha geniş ifade imkânı
mız olacaktır. 2 500 liraya kadar olan kazançların 
vergi dişi kalması esasım getiriyoruz. Benden evvel 
görüşen arkadaşımın izahatını, bu Asgarî Geçim İn
dirimi Kanununun kabulünden sonraki durumu na
zarı itibara alırsak, ikna edici görmek ve görüşüne 
katılmak mümkün değildir ve sanıyorum arkadaşımız 
bu Asgarî Geçim İndirimi Kanununun kabulünden 
sonra 35 000 lirayı dahi az bulan bir görüşle kürsüye 
çıkabsür. Zira 2 500 liralık muafiyet yılda 30 000 
lira eder. Bu bakımdan, 35 000 liralık safî kazanç
ların götürü usule tabi olduğunu ifade eden metin 
son derece faydalıdır ve bu görüş isabetlidir. 

Bu bakımdan, Millî Selâmet Partisi olarak, Se
nato metninin lehinde oy kullanacağımızı ve Pîan 
Komisyonu metninin «Benimsenmemiştir» şeklindeki 
46 ncı maddeye müteallik görüşüne katılmadığımızı 
saygılarımızla arz ederine 

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

sal, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL (Sa
karya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişik
likler yapılması ile ilgili kanun teklifi hakkında De
mokratik Parti Grupunun görüşlerini arz edeceğim. 

Kanunun aslı konusunda mütalâalarımı arz etme
den evvel bir konuyu ifade etmek istiyorum. Bu ka
nun ile küçük esnafın defter tutma mükellefiyeti or
tadan kaldırılacağına göre, bu kanun sosyal kapsam
lı bJr kanun mahiyeti göstermektedir. Bugünkü Hü
kümeti teşkil eden partiler ve Hükümet sıkıştığı zaman 
«Muhalefet desteklemez ise kanunları çıkaramıyoruz, 
şu ha'de çıkmayan kanunların sorumluluğunda muha
lefetin de payı vardır» diyor; ama bu Meclisten sos
yal kapsamlı bir kanun çıktığı takdirde de, bunu sa-
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dece kendisi çıkarmış gibi bir propaganda aracı olarak 
kullanıyor. Komisyondan gelen raporda da btı hazır-
hğm kokusunu sezmemeye imkân yok. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin, «193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi» diyor; Cumhuriyet Senato
sunun kabul etliği metin de öyle, «193 saydı Gelir 
Vergisi Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi» diyor. Cumhuriyet Senatosu 
Başkcnvekili de, Millet Meclisi Başkanlığına yazdığı 
yazıda, «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi» di
yor ve konu Komisyona geliyor. Komisyondan çıkış
ta, kanunun adı birdenbire değişiveriyor; bakınız Ko
misyon ne diyor bu kanun için : «Bursa Milletvekili 
Kasım önadım ve 10 arkadaşının Gelir Vergisi Ka
nununda Bazı Değişiklikler Yapılması ile İlgili Kanun 
Teklifi» diyor. 

Yani, bu kanun çıkacak; radyo, TRT'ye de işa
ret veriliyor, (zaten kendi organları haline getirmişler, 
Anayasayı ve kanunları çiğneyerek getirmişler), «İş
te efendim, Adalet Partisinin bir milletvekili ve ar
kadaşları marifetiyle bu kanun çıkarıldı ve sizlerin 
hakkınızı ancak Adalet Partisi korudu» şeklinde bir 
propaganda vasıtası olarak bu kanunu kullanacaklar. 

Bu küçük oyunlar kimseyi kurtarmaz değerli mil
letvekilleri. Vatandaş bu oyunların farkındadır ve za
manı gelince, bu oyunları oynayanlara, bu küçük oyun
ları, bu ufacık oyunları oynayanlara gerekli dersi el
bette verecektir. 

Şimdi, müsaadelerinizle, kanunun esası hakkında 
Grapumuzun görüşlerini arz etmek istiyorum. 

Millet Meclisinden geçen metinde, götürü usulde 
vergiye tabi olabilmek için konulan sınır 18 bin lira 
olarak tespit edilmiştir. Tabiatıyle, götürü vergilendir
mede bu 18 bin lira matrahına göre tespit edilecek
tir. Senatodan geçen metinde ise, bu 18 bin lirahk 
sınır 35 bin liraya çıkarılıyor. 

İşin 2 yönü var. Demokratik Parti Grupu olarak 
aydınlanmaya bu konuda ihtiyaç duyuyoruz. Sınırın 
35 bin liraya çıkarılması elbette daha büyük sayıda 
küçük esnafın bu kanundan faydalanmasını sağlaya
caktır; ama vergi miktarını da artıracaktır. Bir ta
raftan bu kanunun kapsamına girmek suretiyle kâr 
edenler olduğu gibi, diğer taraftan da vergilendirme
nin artması dolayısıyle zarar edenler olacaktır. 

Bu koiîuda rayın Hükümetin ve Komisyonun Mec
lisi aydınlatmasında fayda vardır. Bu sınırın 35 000 
liraya çıkması suretiyle kazançlı olacaklar ne miktar^ 
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dadır, buna mukabil dalîa fazla vergi vermek sure
tiyle zarara duçar olacak olanlar ne miktardadır? Bu 
konuda Meclis aydınlatılmalıdır, Meclisin daha rahat 
oy verebilmesini sağlamak bakımından bu hususta za
ruret mütalaa ediyoruz. 

İşin bir diğer tarafı daha var; o da şudur : 
Asgarî geçim indirimi sının eğer 35 000 lira sını

rına yakiaştınlırsa, bu takdirde, tabiatıyle götüm usul
de vergiye tabi olma sınırınım 35 000 liraya yükseltil
miş olması, daha geniş kitleleri istifade eder hale ge
tirecektir. Ancak, bugün sosyal kapsamlı bir kanun 
çîkarmış olmakla övünmek yolunda birtakım küçük 
hazırlıkların, çirkin hazırlıkların içerisine girmiş olan
ların, asgarî geçim indirimi konusunda verilmiş oîan 
kanım teklifini reddettiklerini ve bu kanunun çıkma
masını sağladıklarını da hatırlatmak istiyorum. 

Hükümet ve Komisyon bir açıklık getirmelidir. 
Senatonun yaptığı değişiklikle kazançlı çıkacak olan 
küçük esnaf kitlesinin hacmi nedir? 35 000 liralık sını
rın, vergi matrahını yükseltmesi dclayısıyle zarar ede
cek oîan küçük esnaf kitlesinin hacmi ne kadardır? 
Bu konularda açıklık getirildiği takdirde, Demokra
tik Parti Grupu olarak daha rahat rey vermek imkâ
nına kavuşacağız. 

Bir de, asgarî geçim indirimi sınırının yükseltil
mesi konusunda Hükümet ne düşünüyor? Evvelce 
Meclisimize gelmiş olan asgarî geçim indirimi jîe il
gili kanun teklifini bugünkü Hükümeti teşkil eden 
partiler reddederken, Hükümetin kısa zamanda bir 
tasan getireceğini ifade etmişlerdi; ama bugüne ka
dar bu tasarı da gelmemiştir. Sosyal adalet şampi
yonluğunu yapanlar, bu tasarıyı da bugüne kadar ge
tirmemişlerdir. Bu tasarıyı ne zaman getireceklerdir? 
Bu konuya da açıklık vermelidirler. 

Hükümetin bu konudaki açıklamasını beklerken, 
Yüce Meclise Demokratik Parti Grupu adına saygı
lar sunarım, (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsal. 
Adalet Partisi Grupu adına Cayın Cemal Tercan, 

buyurun efendim. 

A, P. GRUPU ABINA CEMAL TERCAN (İz
mir) — Say m Başkan, muhterem milletvekilleri; 

193 sayılı Gelü* Vergisi Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına mütedair kanun teklif
lerinden birisini görüşmekteyiz. Bu kanun teklifi, da
ha evvelce Meclisimizde ariz amik görüşülmüş, muh
terem parti grupları adına ve kişisel konuşma yapan 
arkadaşlarımız bu kanunun bu tadillerinin yapılmasın
da isabet olduğunda hemfikir olduklarım belirtmiş-

I lerdir. Ancak, Senatodaki değişiklik sebebiyle kanu
nun tekrar Meclisimize gelmesinden sonra, siyasî par
ti grup sözcüsü arkadaşlarımız, geçmiş celselerdeki 
konuşmalarına sadık kalarak Adalet Partisini itham 
eîmek yoluna seçtiler. 

Önce şunu söylemek istiyoruz ki, Adalet Partisinin, 
Türkiye'nin sosyal yapısına bakış tarzı ortadadır ve 
asîa da başka türlü düşüncelere imkân vermeyecek 
kadar nettir. Bizim kanaatimiz şudur ki, ülkenin sos
yal yapısını güçlendirecek davranışlar, hangi siyasî 
parti tarafından, hangi milletvekili tarafından gelirse 
gelsin, bu hareket Adalet Partisini ancak sevindirir. 
Adalet Partisi şaşmaz kanaatini ortaya koymuş bir 
siyası teşekküldür. Kaldı ki, bugün konuşulan bu ka
nun sebebiyle, seçmene selâm kabilinden birtakım ta
vırlar, Adalet Partisinin Türk esnaf ve sanatkârına 
bugüne kadar samimiyetle yaptıklarını gölgeleyeniz, 

I hîkâra imkân verdiremeyecek kadar ortadadır. Çün
kü, herkes bilir ki, bugün Türkiye'de esnaf ve sanat
kârın sahip olduğu iyi ve güzel ne varsa, hepsinin al
tonda Adalet Partisinin mühürü vardır, imzası vardır. 

FERRUH BOZBEYLt (İstanbul) — Sataşmaya 
mı cevap veriyor Sayın Başkan? 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, kaldı ki, biz 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
nunu^daki bazı maddelerin tadili bizce de Gelir Ver
gisi Kanununun kökünden değişikliğe uğraması gereği
ni ortadan kaldırmaz. Ancak, bugün bilinmektedir 
ki, Türkiye'de esnaf ve sanatkârların içinde bulunduk
ları şart'ar zoruyladır ki, onlara ferahlık getirecek, 

S nefes aldıracak geçici tedbir olarak biz bu kanun tek
lifimizi acilen Türk Parlamentosuna sevk etmişizdir. 

Şunu işaret etmekte fayda vardır ki, Türkiye'de 
Gelir Vergisi Kanunu, özlenen gelirleri vergilendire
rek nitelikte değildir. Bunda da herkes ittifak halin
dedir, biz de bu kanaati taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, asgarî geçim indirimi ka
rım teklifi, Sayın Neccar Türkcan arkadaşımızın de
diği gibi davranılsaydı, bu teklifi yapan milletvekili 
arkadaşlarımız için Türk kamuoyunda belki takdir 
duyguları getirirdi, ama yaraları derinleşirdi; üzerin
de isabetle teşhis imkânı olmadığı içindir ki, tekrar
dan Türk Parlamentosuna dönme Uizumuyla karşı 
karşıya kalırdık. 

Adalet Partisi Grupu olarak deriz ki, Gelir Ver
gisi ve Asgarî Geçim İndirimi Kanununun ülkenin 
tüm gelir sahiplerini etkileyecek biçimde ve adaüet 
ölçüleri kıstasları içerisinde, Hükümetçe yeniden re-

J dakte edilerek, Meclise getirilmesinde fayda vardır. 

109 — 



M, Meclisi B : 5 9 . 11 . 1976 O : 1 

önümüzdeki günlerde, zannediyorum ki bu teklif, 
Hükümet görüşü olarak Yüce Meclise gelecek, üze
rinde görüşlerimizi değerlendirmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi olarak biz, 
gelirlerin vergilendirilmesinden yanayız, hakça vergi
lendirilmesinden yanayız, değerince vergilendirilmesin
den yanayız. Soygunla, şunla bununla mücadele, esa
sen Adalet Partisinin lâfını etmeyip de devamlı kav
gasını yaptığı işlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, Katma Değer Vergisine 
ihtiyaç vardır. Katma Değer Vergisinin Meclis hu
zuruna gelmesi bizimde Hükümetten beklediğimiz, sü
ratle getirilmesini istediğimiz bir tasarruf olacaktır. 

Şimdi özetliyorum : Daha evvel Meclisten, biliyor
sunuz, 46 ncı madde 18 bin lira olarak değerlendiril
mek üzere geçmiştir, Senatomuz bunu 35 bin lira ola
rak öngörmüştür ve huzura gelmiştir. Adalet Partisi 
olarak, bu kanun teklifi sahipleri olarak büz, bunu 18 
bin lira olarak takdir etmiştik, görüşümüzü öyle Mecli
se arz etmiştik ve oyumuza da öyle kullanmıştık. Bu ke
re de, yine Adalet Partisi Grupu olarak, Meclisten ilk 
geçtiği şekilde, 18 bin Ura üzerinde oyumuzu kullana
cağımızı arz etmek istiyorum. 

Sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum; Yüce Mec
lisin Türkiye'deki esnaf ve santkârın Türk ekonomi
sine yaptığı değeri takdir eden duygular içerisindeki 
ittifakı tutumları b3r esnaf olarak beni mutlu etmiş
tir. Gönülden diliyorum ki bundan sonra Türk esnaf ve 
sanatkârına mütedair gelecek kanunlarda da politi
kayı bir tarafa bırakarak, seçmene selâmı birtarafa 
bırakarak elbirliğiyle bu büyük kitleye bir şeyler ver
mekte müşterek davranalım. Bu, beni mutlu kılmış
tır. Bu duyguları esirgemeyen bütün partilerimizin si
yasî gruplarına ve milletvekillerimize tşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Kişisel olarak Sayın Kasım önadım, buyurun 

efendim. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
193 sayılı Kanunun bazı maddelerini tadil eden ka

nun teklifi üzerinde Cumhuriyet Senatosundan dön
dükten sonra Meclisimizde müzakeresi sırasında söz 
almayacaktım. Cumhuriyet Halk Partisi sayın söz
cüsü, adımdan da bahsederek, doğru olmadığına kani 
olduğum bazı şeyler söylediği için, söz almak ve Mec
lis zabıtlarına geçirtmek mecburiyetinde kaldım. 

Bu kanun teklifi, 8 . 1 . 1973 tarihinde Yüce 
Meclislere verilmiştir. Bu kanun teklifinin gerekçesi, 
filhakika yazılıdır; ama kısaca özetleyeyim: 

Defter tutmak mecburiyetinde bırakılan büyük bir 
kitlenin lortası formalitelerden kurtarılması, her ay 
muhasebecilere ödenen paraların devlete ödenmesinin 
sağlanmasını, esnaf ve santkârın zihnini, vergi forma
liteleri ile doldurmada, berrak bir tarzda işi ile gücü 
ile meşgul olmasını sağlamak hedefini güder. 

1973 yılının 1 nci ayının 8 nci günü verilmiş bu 
teklif. Gerekçesi de bu. 

Plan Komisyonu, bu konu ile ilgili teklifleri sıra
larken, raporuna «Bursa Milletvekili Kasım Önadım 
ve 10 arkadaşı, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli, Van 
Milletvekili Salih Yıldız, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan» diye yazmış. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Burada, elim
deki belgede yok. Biz mi okumasını bilmiyoruz? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — mimdeki belge
de böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Karşılklı görüşmeyelim efendim, rica 
ediyorumi. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Şimdi izin ve
rirseniz, benim hitabım partizanlığa da pek müsait 
değildir; ama burada birtakım lâflar söylendi. (C. H.P. 
sıralarından ı«Söz» sesi). 

Ben bilirim ne olduğunu, söz, lâf.. Siz müdahale 
etmezseniz, daha rahat konuşurum her halde. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, siz devam 
ediniz; lütfen efendim. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Müdahale et
mekle de bir şey elde edemezsiniz. 

8 . 1 . 1973 tarihinde ben ve diğer arkadaşları
mın imzasını taşıyan bu kanun teklifi Yüce Meclislere 
verilmiştir. O tarihte böyle bir kanun teklifi yok. 
1973 seçimleri yapılmıştır ve 10 arkadaşımla beraber 
yeniden verilmiştir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
madde hakkındamı konuşuyoruz, yoksa yasanın ki
min tarafından verildiğini mi tartışıyoruz? 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica ede
yim. Müsaade edreseniz.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yoksa, bize 
de söz hakkı doğacaktır. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arz edeyim efen
dim. 

Bu yolu ilk Sayın Türkcan açtı ve bir hataya 
düşmemek için.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Raporda adı 
geçmiyor, ondan dolayı. 
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BAŞKAN — Rapor üzerinde söz almadılar efen
dim. «Rapor üzerinde söz alan var mı?.» diye Yüce 
Meclise ifadede bulundum, söz almadılar efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Sayın Önadım, rica ediyorum madde üzerinde 

devam ederek bitirin efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
bir dakika müsaade ederseniz, açıklama yapmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüde hatip var. Daha 
sonra bir talebiniz olursa, dinlerim efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Mecliste da
ğıtılan kâğıtlarda bizim adlarımız yok efendim, öte
ki milletvekillerinin de adı yok, tamamen partizan
lık yapılmıştır. Bu konuda, diğer partilere ait millet
vekillerinin yasa teklif ettiği belirtilmeliydi en azın
dan. Sayın Önadım, galiba onun için şey yaptılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim, ifade 
ettiniz. «Rapor üzerinde söz alan sayın üye var mı?» 
diye sordum efendim. Bu hususu o fasılda görüşebi
lirdiniz, rica ediyorum. 

Sayın Önadım, rica ediyorum madde üzerinde 
tamamlayın efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O zaman ra
por üzerinde konuşmasın. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Şimdi değerli 
milletvekilleri... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 46 ncı mad
deyi işitmek istiyoruz, başka bir şey işitmek istemi
yoruz sayın Başkan; bunu sağlayınız. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Bendeniz Cum
huriyet Halk Partisi sayın Grup Başkanvekilinden söz 
alarak buraya gelmedim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Madde harici 

konularda görüşme hakkınız yok. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen rica ediyorum efen

dim. 
Sayın önadını, ben icap eden müdahaleyi yapı

yorum, rica ediyorum efendim. 

KASIM ÖNADIM (Devamla)) — Ben vizeli ko
nuşmam. Sayın Başkanın takdiri. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nı ben göreve davet ediyoron. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Davetinizi 
de aldım, gerekeni de söyledim. Artık siz bir nokta
da bağlayınız sayın ölçen. 

ı ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bana oradan 
laf atmasına engel olunuz. 

BAŞKAN — Söylüyorum efendim. Rica ediyo
rum sayın Ölçen, lütfediniz. Üzerinde ittifak ettiği
nizi söylediğiniz bir kanunu lütfediniz de elbirliği ile 
çıkaralım efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hiç kimse söz 
yarışı yapmasın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, hâlâ devam ediyor
sunuz sayın ölçen, lütfediniz efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İkaz edin 
efendim. 

BAŞKAN — İkaz ettim efendim; ediyorum. Baş
ka türlü bir netice alamam ki. 

Lütfen sayın Önadım, madde üzerinde konuşma
nızı ikmâl ediniz efendim. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Sayın Başkan, 
burada partizanlık yapıldığı iddia edildi, maksatlı ha
reket edildiği iddia edildi. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hâlâ neden bah

sediyor. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, bana hitap 

ediyor. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Size nasıl hi

tap eder? 
BAŞKAN — Eder efendim. Ben ikaz ettim, bana 

hitap ediyor. Ben de gereken cevabı veririm. Siz 
oradan niçin müdahale ediyorsunuz? Lütfen efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Siz, görevini
zi yapmıyorsunuz. Müdahale edin, 46 ncı madde üze
rinde konuşsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, yapıyo
rum efendim, lütfedin. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
müdahale ediniz, 46 ncı madde hakkında konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın önadım'a «Madde 
üzerinde ikmal ediniz beyanınızı» dedim; rica ediyo
rum efendim, lütfen. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Sayın Başkan, 
burada her şey söylenecek, sonra bunlar karşılanma
yacak; nasıl müzakere usulü olacak bu? 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sataşma 
için mi söz veriyorsunuz? 

I BAŞKAN — Rica ediyorum sayın önadım. 
KASIM ÖNADIM (Devamla) — Burada «Esnaf 

ve sanatkâr ezilecek» denecek, «Marketing mağazalar 
savunuluyor» denecek, bunlar konuşulacak.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş-
[ kan, gördünüz mü neler diyor hâlâ? 
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BAŞKAN — Bana hitap ediyor şu anda efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bize hitap 

ediyor şu anda. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, bana hitap ediyor 

ve ben cevaplayacağım efendim. 
Sayın önadım, lütfen efendim, rica ediyorum... 

Rica ediyorum. 
KASIM ÖNADIM (Devamla) — Şimdi saym 

Başkan, bu konuyu açarız, esnaf ve sanatkâra dost 
kim; onu tespit ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde müm
kün değil, rica ediyorum efendim. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Elimizde bel
geler var; yani biz bunları rahat konuşuruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Önadım, lüt
fediniz efendim. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Bu kürsüden 
doğru oîmayan şeylerin üflenmesine karşıyım. Doğru 
olan şeyi konuşalım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, madde üzerinde 
beyanınızı bitiriniz lütfen. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Peki sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim, yardımcı olu
nuz lütfen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul)-— «Üflenmek» 
ne demek Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, bu nasıl 
müzakere tarzı? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim; yani 
Yüce Meclise karşı «liflemek» kelimesinden bahsedi
yor. 

BAŞKAN — Anladım efendim, bu bir.. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Anladınızsa 

müdahale edin. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, bir arkada

şınızla konuşurken hemen müdahale etmeyin efen
dim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir daha ceza 
verin; oylayın. 

BAŞKAN — Lisan nczahetine davet etmek Başka
nın görevidir; ama bunda bir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu şekilde ko
nuşamaz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bunda bir şey görmedim, 
rica ediyorum efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir kusur gör
müyor musunuz? 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfediniz. 
Efendim, lütfen devam edin ve bitirin rica edi

yorum. 
KASIM ÖNADIM (Devamla) •— Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Biz de üfieyelim 

buradan Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Elendim, anladım efendim, bu kadar 

ısrarlı olmayınız müdahalenizde rica ediyorum. Rica 
ederim efendim. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Sayın sözcü size 
daha güzel üfler, daha oturaklı üfler. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın öna
dım, lütfediniz efendim, müzakereye devam edelim, 
fırsat veriniz. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Boyuna bana 
müdahale ediliyor Sayın Başkan, bu kürsü onların 
vizesine mi tabi? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Az önce siz 
üflediniz ama. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, görüşme
yiniz karşılıklı Saym Ölçen, ben müdahale ediyorum. 
Sayın önadım'a. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Öna
dım'a müdahale edin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen. 
KASIM ÖNADIM (Devamla) — Sayın Başkan, 

tabiî, bir şey söylemek istemiyorum bu müdahale 
üzerine. Çünkü Meclisi siz yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen efendim, lüt
fen efendim. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Yalnız, bunların 
doğru olmadığını söyleyeyim. Bunlar, doğru şeylerin 
söylenmesine engel olamaz. Biz, doğru bildiğimiz şey
leri de söyleriz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Onları gen
soruda söyleseydiniz. 

BAŞKAN — Efendim, niçin müdahale ediyorsu
nuz Sayın Ölçen? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Doğruluktan 
bahsetmesin. Doğruluk 46 ncı maddededir. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Şu ana ka
dar bütün arkadaşlarımız konuştu ve hiç bir müdaha
le olmadı; lütfediniz efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tabiî, Saym 
Önadım sizi duymuyor ki. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim, size söz ver
medim. İkaz ediyorum, rica ediyorum efendim, lüt
fen. 
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sizi dinlemi- I 
yor ki. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, dinliyor ve 
bana yardımcı olacağını söylüyor. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Üflüyor. 
BAŞKAN — «Bu konuda daha fazla bir şey söy

lemek istemiyorum, yardımcı olacağım» diyor, rica 
ederim efendim. 

Buyurun Sayın Önadım, ikmal ediniz beyanınızı 
efendim. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu kanunun aslında yürürlüğe 
girebilmesi için Vergi Usul Kanununun 50 nci mad
desinin de tadili gerekir. Bu noksan bir muameledir. 
Onun tadiline ait hazırlıklarımızı da yaptık. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirmesine, miktarın 
35 000 liraya çıkarılmasına karşıyım; bu yanlıştır, doğ
ru değildir, esnaf ve sanatkâra kolaylık sağlayalım 
derken birtakım sıkıntılar çıkabilir. 

Esasen Bütçe Plan Komisyonu da Cumhuriyet 
Senatosunun değiştirmesine uymamış, benimsememiş. 
Millet Meclisi metnindeki 18 000 liralık rakamın mu
hafazasında fayda görürüm. 

Yüce Meclisten, Cumhuriyet Senatosunun 46 ncı 
madde metninin kabul edilmemesini rica ederim. Mil
let Meclisi metni, gayet tabiî kabul edilmiş sayılacak 
ve bu Eş karma komisyona gidecek. Karma Komisyon
da süratle görüşülmesini rica ediyorum. 

Aslında bu kanunun da yeterli olduğu kanaatinde 
değilim, ama A. P. Grup sözcüsü değerli arkadaşımın 
ifade ettiği gibi bir rahatlatıcı tedbirdir. İnşallah kısa 
zamanda kanunlaşır, esnaf ve sanatkânmıza, ülkemi
ze hayırlı olur. 

Size ve değerli Meclis üyelerine saygılar sunuyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Önadım. 
Kişisel olarak Sayın İlyas Seçkin, buyurun efen

dim. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Başkanr sayın 
milletvekilleri; 

Bu kanunun Millet Meclisinde konuşulması sıra
sında da kırmızı oy vermiştim. Bu kanunun gerek
çesi, esnafa kolaylık göstermek, vergi ödeme kolay
lığı getirmek, esnafın vergisini hafifletmek olarak 
özetleniyor. Sonuç, bunun tamamen aksi tecelli ede
cektir. Esnaf Kefalet Kooperatifleri sayın Başkanı 
burada çıktı dediler ki, «Esnafa sosyal kapsamlı bir 
kanun niteliği de verildi». Bana bir seneden beri 
verilen, teknisyenlerden verilen bilgi şu: Bu kanun 
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yürürlüğe girdiği anda, Türkiye'deki 700 ilçedeki 
küçük, senede 500 lira vergi ödeme gücü olmayan 
esnafa, 2 000 lira, 3 000 lira, 3 500 lira, 5 000 lira 
vergi verdirilecek; haberiniz olsun ve Maliye, bu ka
nundan sonra, Gelir Yergisi mükelleflerinden ala
madığı verginin birkaç mislini esnaftan alacak; ha
beriniz yok. Çünkü Türkiye'de 350 000 Gelir Ver
gisi beyannamesi verilir, bunun 250 000 tanesinin, 
vasati ödediği yıllık vergi 1 000 lirayı, 1 500 lirayı 
geçmez. Defter tutar, bilanço esasına göre muha
sebecisi vardır, cirosu milyonluktur; ama yılda öde
diği vergi için gösterdiği kâr 5-6 bin lirayı geçmedi
ği için yıllık vergisi de 1 000 lirayı geçmez. 

Şimdi, 18 bin lira asgarî götürü yıllık kazanç 
takdir edecek yetkiyi veriyoruz Maliye Vekâletine 
bu kanunla. Ben Sayın Şener Battal'ın seçim bölge
sindeki fukara ilçelerin kemerci esnafının, sobacı 
esnafının, çilingirin gelecek sene kendisine neler söy
leyeceklerini şimdi görür gibi oluyorum. O da 35 000 
liraya çıkartmılmasını istiyor verginin; yıllık vergi 
8 000 liraya çıksın, 9 000 liraya çıksın istiyor, 
10 000 liraya çıksın istiyor. 

Şimdi arkadaşlar, yine bana teknisyenlerin ver
diği bilgiye göre, bu kanun yürürlüğe girdiği andan 
itibaren Türkiye'de 60 milyarlık ciro defter dışına 
çıkacak. Sosyal kapsamlı vergi!... Kim kazanacak 
bundan? Büyük holdinglerin, büyük fabrikaların 
kârları şişecek. 

Şimdi bir rakam vereceğim; Hükümetin haberi 
olsun. İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da tekstil sana
yiinde ciroların % 60'ı zaten vergi dışı, defter dışı, 
fatura dışı, kayıt dışı. Meclis olarak buna çare bula
cakken, bu kanun yürürlüğe girdiği anda defter dı
şa, fatura dışı kayıt dışı oran % 80'e çıkacak. Sayın 
Kasım önadım burada buyurdular ki, «Biz esnafın 
muhasebeciye verdiği vergiyi Devlete vermesini sağla
yacağız». Esnaf senede, ayda 50 lira, 20 lira - An
kara'da benim profesyonel mesleğim de, 15 senedir 
yapmıyorum, ama vergiciliktir, vergi uzmanlığı - ay
da 20 lira, 30 lira muhasebeciye para verir; doğru 
ama iki gözüm kardeşim Sayın önadım, bu. kanun 
yürürlüğe girdiği vakit senede 500 lira, 1 000 lira 
olarak muhasebeciye verdiğini 3 000 lira olarak ala
caksın, nerede sosyal kapsam?.. 

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben, esnaf 
muaflığı hadlerinin, dünyanın hiç bir demokratik 
memleketinde böyle yükseltilmesini görmedim. Es
naftan vergi almayacağınız namı altında esnafa beş -
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misli fazla vergi verdirilmesine taraftar değilim. Ne
den? Ayaş'ta semerci esnafı, Kalecik'te sobacı esna
fı, bu kanun yürürlüğe girdiği anda 2 bin, 3 bin li
ra vergiyle karşı karşıya kalacaktır. Bütün Parla
mento üyeleri her gün yüzlerce telgrafla karşı karşı
ya kalacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1965 seçimlerinden beri 
bütün siyasî partiler esnaflardan rey alabilmek için 
bunu programlarına koyarlar, sanki marifetmiş gi
bi, benim partim de dahil. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Seç
kin,.. 

ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) — Anlamadım Sa
yın Kılıçoğlu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum karşılıklı görüşme
yin, lütfen efendim. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Karşılıklı 
görüşmüyoruz Sayın Başkan, bir hususun aydınlan
ması için söylüyorum. Siyasî partilerin ortaya koy
duğu «Esnaf defter tutmayacak» sözünün altında 
yatan ne, bunu soruyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

İL YAS SEÇKİN (Devamla) — Altında yatan ne
dir? Katılmak. Büyük tüccann, büyük esnafın, Aşir 
Efendi Caddesinin yılda milyarlarına milyarlar kat
mak bunun altında yatan. 

Büyük Millet Meclisin sayın üyeleri, gayri ciddî 
bir kanun karşısındayız. Derdimi anlatamadım. Ma
liyenin bu işe mutavaat göstermesi; Maliye Vekili 
nasıl cesaret edebiliyor buna? 60 milyar liralık ciro
yu defter dışına, fatura dışına çıkaracak bir kanun 
ve bu fukara esnafa de vergi yüklecek bir kanun. 
Sosyal kapsamı da bir tarafa, servet saflarını daha 
yükseltecek bir kanun. Nasıl oluyor da bu kanunu 
teklif edebiliyoruz? Esnafın muhasebeciye ayda ver
diği 25 - 30 lirayı, senede 300 - 500 lirayı bu şekle 
getirmenin anlamını bir türlü kavrayamadım, iki 
senedir üzüntü içerisindeyim. Tümü bu Mecliste gö
rüşülürken söz alıp bu sözleri söylemek, bu fikir
leri ifade etmek fırsatını bulamadım, kırmızı oy ver
mekten başka çarem kalmadı. Bu da yetmiyormuş 
gibi, Senato, esnafın safî kazananı 35 bin liraya, 
vergiyi de 8 bin, 10 bin, 12 bin liraya çıkarmış; 
Yüce Senatomuzun da marifeti bu. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim, rica 
edeyim. 

İL YAS SEÇKİN (Devamla) — Başüstüne Sayın 
Başkanım. 

I Şimdi arkadaşlar, bu maddeleri Karma Komis-
I yona gönderelim, ifade ettiğim fikirlerin ışığı altın

da yeni metinler düzenlesin. Hükümet de aklını ba
şına alsın. Gelirler Genel Müdürlüğü görevini ifa 
eden arkadaşlar, bu sorumlulukları, bu kanunlar yü
rürlüğe girerse nasıl devam ettirecekler onu düşün
sünler. Ciddî bir iştir. 1949 senesinde ilk Gelir Ver-

I gisi Kanunu (5422 sayılı Kanun) Mecliste, o zaman-
I ki Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulurken, 
I bu naçiz arkadaşınız da teknisyen olarak orada otu-
I ruyordu. Bu kanunların hazırlanmasında ve çıkma-
I sında emeği var. Amaç o zaman ifade edildi - Mec

lis zabıtlarında var - muafiyet hadlerini, verginin 
I <muafiyet maddelerim ne kadar çok daraltırsanız 
I Gelir Vergisinin verimliliği o derece artar. Siz, mua-
I fiyetleri genişletiyorsunuz ki, iyice hiç kimse Gelir 
I Vergisi ödemesin, Devlet de Con Ahmet'in değirme-
I ni gibi lâfla yürüsün. 

I Sayın Başkanım, bir cümle söylememe izin ve-
I rir misiniz? 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Bir arkadaşım 
I ifade etti; en az geçim indirimi, ayda 2 500, senede 
I 30 bin liraya çıkarılırsa bu kanunun önemi azalır, 

dedi. 
Sevgili arkadaşlarım, bunun kadar gülünç ifade 

olamaz. Ayda 2 500 lira bir mükellefe en az geçim 
indirimi vereceksiniz, vergiden muaf, senede 30 bin 
lira. Gelir Vergisinin bugünkü bütçeye sağladığı ge-

I lir nedir bilmiyorum, ama % 90'ını ortadan kaldı-
I rırsınız* Buna göre, öyle iktidar partileri, «30 bin lj-
I raya çıkaracağız, 20 bin liraya çıakracağaz» gibi ger-
I çekleşmesi mümkün olmayan, propaganda kokan laf-
I y 

lan söylemesinler - ve şunu söyleyeyim o zaman - en 
az geçim indirimi sosyal kapsamlı olmaz, anti sos
yal fonksiyonu ifa eder. Türkiye'de mükelleflerin % 
90î ayda 2 500 lira kazanmazken, 2 000 lira kazan
mazken, 1 500 lira kazanırken, siz onlara 3 000 lira
lık en az geçim indirimi muafiyeti sağlarsanız, büyük 

I kitlenin faydalanamayacağı bir muafiyeti zengin tüc-
I cara sağlamış olursunuz sevgili arkadaşlarım. Öyle 

kolay kolay «20 000 liraya çıkaracağım, en az ge-
I çim indirimini 30 000 liraya çıkaracağım» diyerek ne 
I hükümetler ayakta durur, ne Meclisler ayakta durur. 
I Bu maddeyi reddedelim, karma komisyon yeni 
I inecin getirsin. 

Hürmetlerimle arz ederim, 
I Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

70'e göre söz istiyorum. Benim konuşmamı arkadaşı
mız tamamen yanlış değerlendirdiler. 

BAŞKAN — isim bahsetmedi efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — İsmimden bahse

derek, şimdi konuşan arkadaşımız, «Gelecek yıl bu
nun izahım Şener Battal Bey nasıl yapacak?» diye 
sözlerimi yanlış değerlendirdi. Bunun cevabını ver
mem lâzım efendim, açıklama yapmam lâzım. Onun 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Anladım; bu madde üzerindeki mu
ameleyi bitireyim efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim teknik 
l>ir mesele olduğu için, biz burada bilimsel tartışma 
yapıyoruz, yoksa polemik yapmıyoruz. Onun için 
açıklama yapmam lâzım efendim. 

BAŞKAN — Esasa müessir bir durum değil, rica 
ediyorum Sayın Battal. Lütfedin efendim, lütfedin. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kişisel olarak söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bitti efendim, görüşmeler tamam
landı. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kişisel olarak 
2 kişi konuşmayacak mı efendim? 

BAŞKAN — Konuştu efendim, Sayın Önadım 
ve Sayın Seçkin konuştular efendim. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Kasım 
Önadım, grup adına konuşmadılar mı efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, Hü

kümetten ve Komisyondan suallerimiz olmuştu, aca
ba cevap verecekler mi? 

BAŞKAN — Efendim, kendileri belli yerde din
lendiler efendim. Başkanlığın, bunlara cevap verin 
gibi zorlayıcı bir yolu yok, rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — O zaman soru ola
rak tekrar sorma hakkımız mevcut mudur? Mevcut
sa soru yöneltmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Saym Hükümetten 

ve Sayın Komisyondan soruyorum : Millet Meclisi
nin kabul ettiği metin ile Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metnin, küçük esnafa ve sanatkârlara 

4 tahmil edeceği vergi yükü ile getireceği kolaylıklar 
arasındaki oranlama sonunda küçük esnafın lehine 
olan metin hangisidir? Hükümetin ve Komisyonun 
bunu belirtmelerini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim, 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 
benim de sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Efendim, Sa

yın Ölçmen'in söylediğine ilâveten biraz evvel de kür
süden sormuştum, Hükümet ve Komisyon cevap ver
medi, şimdi sual olarak soruyorum : Sınır 35 000 li
raya çıkınca, bundan istifade edecek olan esnafın 
yüzde olarak oranı ne kadardır? Tam olmasa bile, 
tahmini bir rakam olarak oranı nedir? Bu takdirde 
artan vergiden zarar görecek olan esnafın nisbeti ne
dir? Bu nisbetler global olarak verilebilir mi? 

Bir de şu sualim var; bu da kürsüden söylenmiş
ti, ona da cevap verilmedi; ben o suali Sayın Kasım 
Önadım'a sormamıştım, o cevap verdi, nedense Ko
misyon cevap vermedi, bir defa daha soruyorum : 
Kanun maddelerinin metni Senatodan gönderilirken 
bazı değişiklikler yapılmış ve «193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkın
da kanun teklifi» deniyor. Ama Komisyon, «Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 10 arkadaşının, 6 
Ocak 1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu...» 
diyor. Bu değişikliği niçin yapmışlardır.? Herhangi 
bir art niyetleri var mıdır, yok mudur? Bunu bir vu
zuha kavuştursunlar. 

Halbuki bir arkadaşımız buraya çıktı «Benim de 
bir kanun teklifim var» dedi. Ben de biliyorum ve 
ben de, bir Parti Grupu olarak, bunu takip eden bir 
arkadaşınızımdır. Benim de vermiş olduğum bir tek
lif var; ondan hiç bahis edilmiyor. Niçin bu teklifler 
zikredilmemiştir? Sadece «Kasım Önadım ve 10 arka
daşının teklifi» niçin denilmiştir? Bunda bir art ni
yet var mıdır, yok mudur? Bunu Komisyon izah et
sinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Battal, buyurun efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 
yüksek delâletlerinizle şu suali sormak istiyorum, 
efendim : Millet Meclisi metninde 18 000 lirayı ge
çemeyecek azamî götürü vergi miktarı tespit edilmiş
tir. Senato metninde ise 35 000 lira olarak kabul edil
miş. 35 000' liralık metin kabul edilirse, Senato met
ni kabul edilirse, bir esnaf 18 000 liradan götürü ver
giye tabi olabilecek midir; talepte bulunursa? 

Bir de, Asgarî Geçim İndirimi Kanunundaki had-
din 30 000 lira olarak kabul edilmesi halinde vatan
daşlara bu metin muvacehesinde ikinci bir kolaylık 
hususu doğar mı? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Önce Komisyon olarak bu kanunu buraya sevk 
ederken, yazılış tarzında, «Bursa Milletvekili Kasım 
Önadım» şekli ile yazılmış olmasından bir maksat, 
zannediyorum Komisyon olarak aramamak - iyi ni
yetimizle ifade etmek istiyorum - icap eder. Böyle 
bir maksadımız yok. Bir arkadaşımıza bunu mal et
miş olmak maksadıyle, ki katiyen böyle bir maksar 
d imiz yok. Esasen geçen şubat ayı görüşmelerinde 
tümünden de bahsedilmişti ve dercedilmişti metne. 
Bu defa buraya inen rapor metninde böyle yazılmış 
olmasında sureti katiyede bir kastımız yoktur. Aslın
da bu raporun altında da, değişik arkadaşlarımızın, 
çeşitli partilere mensup arkadaşlarımızın bulunduğu 
veya «imzada bulunmadı» şeklinde imzalan alınama
mış olan arkadaşlarımız da vardır. Görüşmeler sıra
sında Komisyonda bulunmuşlardır. O sebeple bura
da böyle bir kasıt yoktur. Bu metin, hepimizin, Ko
misyona iştirak eden bütün arkadaşların iyi niyetle
riyle, telkinleriyle meydana getirilmiş, bir neticeye 
ulaştırılmış ve öylece huzurunuza getirilmiş bulundu
ğundan, esasen burada da kabul edilen metin bu 
Meclisin mah olacak olan bir kanun olacaktır. O se
beple böyle bir kastımız olmadığını da arz etmek 
isterim. 

Diğer husus, 18 000 lira olan safi kazancın Se
nato da 35 000 lira olarak değiştirilmiş olması husu
sudur. Aslında, malumlarınız olduğu üzere, esnafa 
defter tutma mecburiyetini, yani defter tutmadaki 
zorlukları bir ölçüde ortadan kaldırmak amacına yö
nelik bir kanun teklifidir bu ve değişik arkadaşları
mız, değişik şekilde de esasen bunu ifade etmişlerdir. 
Bu müşkülâtı bertaraf etmek amacıyle bu kanun tek
lifi getirilmiştir. 

Buradaki 35 000 veya 18 000 rakamı, esnafın 
miktarını tespit ve tayin edecek olan rakamlar olma
yacaktır. Esasen bu teklifteki miktarlar, yani 47 nci 
maddede yer alan işyerinin metre karesi, değeri, ver
gi değer ölçüsü ve yine 48 nci maddedeki ciro ödeme
lerine göre belli olacak miktarlar üzerinden tespit edi
lecektir, götürü usulle vergilendirilmiş olmaması hu
susu, bakımdan biz, Komisyonda sonradan Senatoda 
yapılan değişiklik üzerine yapmış olduğumuz görüş
mede, 18 000 liralık safi kazanç göstermesi halinde, 

] mükellefler lehine, götürü vergiye tabi olan mükel
lefler lehine daha yararlı olacağı düşüncesini taşıdı
ğımız için Millet Meclisi metninin aynen muhafaza
sında komisyon olarak israr ediyoruz. Böylece Sena
tonun yapmış olduğu değişikliği, bu noktadaki deği
şikliği benimsemiyoruz. 
arz ederim. 

BAŞKAN — 18 000 veya 35 000 olması tak
dirinde istifade eden veya zarar gören hususunda bir 
sual vâki oldu; o hususta bir şey söyleyecek misi
niz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Devamla) — Efendim, aslında götürü ver
giye tabi - aldığımız teknik rakamlara göre - zanne
diyorum 450 bin civarında esnaf veya daha doğrusu 
vergi mükellefi bulunmaktadır ve bunun yıllık vergi-

| ye yükü 90 milyon lira civarında bir meblağa ulaşmak
tadır. Bu arttığı takdirde, bu mükellef sayısı, takriben 

f 200 bin civarında daha bir artma gösterecektir. Yani 
böylece götürü vergiye tabi mükellef sayısı 650 bin 
civarında olacaktır. Ancak, bunların vergi yüklerin
de de, yeni rnetrnde yazıldığı şekle göre, tabiî değişik
likler olması muhtemeldir. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Değişiklik 
I mi, artış mı? 

I PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Devamla) — Şimdi artış olacaktır. 650 bin 
civarında mükellef götürü vergiye tabi olacaktır. 

Senatoda yapılan değişiklikle esasen 35 bin lira 
b ;r tavan olarak tespit edilmiştir; 35 bin liraya ka
dar diyor. Yani 35 bin lirayı, mutlaka tümünün ka-

| zancım 35 bin lira göstermesi mümkün değildir; da
ha aşağıda da göstermesi mümkündür. O bakımdan 
kesin bir rakam burada tespit etmek de mümkün de
ğildik. Vergi değeri daha çok, arz ettiğim gibi, 47 ve 
48 nci maddelerdeki İşyerinin büyüklüğü, ciro mik-
tarıyle orantılı olarak değişeceğinden, burada çok 
kesinlikle bir rakamı ifade etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan suallere kısa olarak cevap rica ede

yim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, ben Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımızın söylediklerine ilâveten 
şunu ifade elnıck isterim : 

Hükümetimiz bu konuda bir tasarı hazırlamış
tır. Tasarı Meclis gündemindedir, 1/454 sayıyı taşı-

< maktadır. 
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Burada ifade etmek istediğim diğer bir husus: 
Defter tutma muafiyetine girecek esnafın adedini 
47 nci madde tespit eder. Bu konuşulan madde, bu 
muafiyete giren esnafın ödeyeceği verginin mikta-
riyle ilgilidir. 

Benim maruzatım bu kadar. 
BA,ŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 

sualler bittiyse bir sualim daha var efendim, verilen 
cevabın ışığında. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın önsal... 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Neyle müm

kün o halde, öğrenmek istiyorum. Meclfs karar mı 
aldı, yoksa bittiğini zatıâliniz ilân ettiğiniz için mi? 
Çok önemli bir soru soracağız. 

Metin elimizde... Komisyonun metninde, «Kasım 
önadım'ın, 47 nci maddenin 2 nci fıkrasını değişti
ren kanun teklifi yazılı. Millet Meclisi ve Senato 
metninde ise; «46, 47 ve 87 nci maddenin değişik
liğiyle ilgili kanun teklifi» yazılı. 

Biz, Komisyonun hangi metni benimsediğini bil
miyoruz Meclis olarak. Bu sorunun cevabını istiyo
ruz. 

İşte, elimizdeki, dağıttığınız vesikadan okuyorum, 
Plan Komisyonunun raporundaki cümle : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
... Kasım Önadım ve 10 arkadaşının 6 Ocak 1961 

gün ve 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 47 nci 
maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci maddenin değişti
rilmesine dair kanun teklifi...» 

Komisyon, bunun benimsenmesini söylemiş. Mil
let Meclisinin kabul ettiği metin, «46, 47, 48 ve 87 
nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» di
yor. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin aynı 
şekilde, 46, 47, 48 ve 87 nci maddeyle ilgili. 

Komisyon lütfen bunu vuzuha vardırsm; biz ne
yi benimsiyoruz, neyin hakkında oy vereceğiz? Her 
halde buna hakkımız vardır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, burada ra
porda da yazılıyor; 46 nci maddedeki safi kazanç 
miktarının 18 binden 35 bine çıkarılması ibaresinin 
benimsenmemesi Komisyonca kabul edilmiş, 46 nci 
maddede. 

47 ve 48 nci maddelerde, Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler de aynen uygun görülmüş bu

lunduğundan, aynen Cumhuriyet Senatosundaki ka
bul ettiği metin kabul edilmiş bulunmaktadır. 

O sebeple, Cumhuriyet Senatosundan gelen met
nin yalnız 46 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki 35 000 
liralık miktar benimsenmemiş ve anılan maddenin 4 
ncü maddesine ilâve edilen «veya işyerlerinin yıllık 
kirası» ibaresi ile kaldırılmış ve benimsenmiş; bir de, 
87 nci maddedeki «ithalâtçılara ve ihracatçılara uy
gulanmaz» ibaresi kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Böylece, hangi noktalara Cumhuriyet Senatosunun 
metninde uyulmadığı ve hangilerine uyulmuş olduğu 
ortaya çıkmış bulunuyor. Burada da yazılı zaten. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım... 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Siz vuzuha 

vardınız mı Sayın Başkan, lütfen okuyunuz. Komis
yon neyi incelemiş? Bunu incelememiş. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, beyanda bulundu. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Siz tatmin ol

dunuz mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, aslolan, sualin sorulması 

ve cevabın alınmasıdır. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ama, görüşe
meyiz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, zatıâliniz, içtüzüğün her maddesini uygulamak-
le görevli bir makamda oturuyorsunuz. Komisyon 
Başkanı, altındaki imzasıyle sarahaten, «Ben, Kasım 
Önadım ve on arkadaşının Gelir Vergisi Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci fıkrasıyle, 48 nci maddesi
nin değiştirilmesiyle ilgili teklifini inceledim ve bu
nun hakkında görüşlerimi bildiriyorum» diyor. Ra
porda açıkça yazılı, lütfen okuyunuz. Oyumuza sun
duğunuz şeyde 46 nci madde var, 48 nci madde var, 
87 nci madde var. Bunun tashihi için, «Sual soruldu, 
cevap da verildi» demekle bitmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka çarem yok Sayın Bozbeyli. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Komisyona 

«tashihi gerek» demek durumundasınız. Aksi halde, 
İçtüzüğe aykın bir uygulamaya göz yummuş duruma 
düşersiniz. Lütfen meseleye sahip olunuz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Sayın Başkanım, burada esa
sen görüştüğümüz husus, Cumhuriyet Senatosunda 
kabul edilen metne uyulup uyulmaması hususudur. 
Binâenaleyh, Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
metindeki değişikliklerin bazılarına komisyon olarak 
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uyduk, bazı değişiklikleri de benimsemedik. Bugün 
buraya getirdiğimiz metin üzerinde yaptığımız görüş
meler, tamamen daha önceki celselerde, Şubat ayın
da görüşülmüş, Millet Meclisi metni olarak kabul 
edilip kesinleşmiş, Cumhuriyet Senatosuna intikal et
miş; ama Cumhuriyet Senatosunda bazı değişiklikler 
yapılmış. Şimdi buraya, bu değişikliklere uyulup 
uyulmama konusu olarak getirilmiş. Binaenaleyh, bu
rada bu safhada yeniden bir metin üzerinde görüş
me şeklinde düşünmeyip, tamamen Cumhuriyet Se
natosunun kabul ettiği değişikliklere uyulup uyul
maması üzerindeki görüşmelerimi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim eftndim. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Birinci maddeye bağlı 46 ncı madde üzerinde 

Plan Komisyonunun kararı kabul edildiği takdirde, 
konu, Karma Komisyona gidecek ve orada görüşü
lecektir. Benimsememe kararı reddedildiğinde, Cum
huriyet Senatosunda kabul edilen metin kabul edil
miş olacak ve bu suretle madde kesinleşmiş olacaktır. 

Bildiğiniz bu hususu tekrar etmek suretiyle, Plan 
Komisyonunun 46 ncı madde hakkındaki benimse
meme kararını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Benimsememe kararım kabul etmeyenler... Plan 
Komisyonunun benimsememe kararı kabul edilmiş
tir. 

Bu suretle, madde, Karma Komisyona verilecek
tir. 

Karma Komisyonun, İçtüzüğümüzün 24 ncü mad
desi uyarınca, 9 Cumhuriyet Senatosu üyesi ve 9 
Millet Meclisi üyesinden olmak üzere 18 üyeden 
kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

FERRUH BOZBEYELİ (İstanbul) — Yani ko
misyona mı gitti? 

BAŞKAN — Evet, Karma Komisyona gidecek 
efendim. 

Çerçeve 1 nci maddeye bağlı 47 nci maddeyi oku
tuyorum: 

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, 
hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hüküm
lülük 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 Vergisi Kanununa göre 
bulunacak vergi değer toplamı (120 000) lirayı aş
mamak; 

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 yeniden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki 
duruma göre uygulanır.) 

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

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Grup adına 
efendim... 

BAŞKAN — Grup adına kim görüşecek efen
dim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Osman Ay-
kul. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Osman Aykul, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN AYKUL 
(Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 47 nci 
madde ile ilgili görüşlerimizi belirteceğiz. 

100 metrekare olarak bir işyerinin sınırlandırıl
ması da bizim görüşümüze göre sakıncalıdır. Metro
politen merkezde 100 metrekare işyerinden sağlanan 
kazanç, Anadolunun bir ilçesinde 100 metrekare iş
yerinden sağlanan kazancın yüzlerce misli olabilir. 
Ticaret merkezinde işyeri 100 metre iken sağlanan 
kazanç, yoksul yörelerde 500 metrekare işyerinden 
sağlanabilir. 

Bu durum karşısında, yoksul bölge halkı, esnafı 
haksızlığa uğrar, götürü vergi kapsamına girer. 

Değerleri aynı olsa bile, iş yapma oranları ayrı 
ayrı olduğu için Emlâk Vergisi ile orantılı değildir. 
Örneğin: Beyoğlu'nda bir mağazanın emlâk vergisi 
100 bin Türk lirasını aşmadığı halde, mağazayı kul
lanan kiracı tüccar milyonlarca lira kazanabilir. Bu
nun için sakıncası vardır, haksızlığa uğrar. Götürü 
vergi kapsamına girmez. 

Yasanın 47 nci maddesi gerçeğe uymamaktadır. 
Yararlı yeni bir çözüm yolu getirmediğinden, Ana
yasanın 12 nci maddesinin açık olarak belirttiği eşit
lik ilkesine aykırı bulduğumuzdan dolayı, biz Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak görüşülen kanu
nun Millet Meclisinde kabul edilen ve Senatodan 
gelen şekline karşıyız. Bu maddeyi bu şekilleriyle 
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yararlı bulmuyoruz. Esnafın yararına düzenlediği za
man, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak bu 
maddeyi destekleyeceğimizi belirtir, teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?... 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, A. P. 

Grupu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Yücel Dirik, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA YÜCEL DİRİK (İzmir) 

— Muhterem Başkan, sevgili arkadaşlarım; 
Üzerinde konuştuğumuz madde, 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin Cumhuriyet 
Senatosundan geldiği şekildir. Esasen, Cumhuriyet 
Senatosu, Millet Meclisinden geçen madde şeklini 
değiştirmiş ve Millet Meclisinden geçen maddede ya
zılı metrekare esasını kabul etmemiş; yalnız işyeri
nin vergi beyannamesindeki değerini 120 bin lira ola
rak esas almış. Yani, Cumhuriyet Senatosu da Mil
let Meclisinin rakamına aynen uymuştur. İşyerinin 
değeri 120 bin liraya kadar olan esnaf ve sanatkâr
larımız götürü vergi kapsamı içerisinde kalmış, bu
nun üzerindekiler gerçek usulde vergiye tabi tutul
muşlardır. 

Esasen, Cumhuriyet Senatosunun bu görüşüne, 
yani, 2 nci fıkrayı kaldıran, metrekareyi kaldıran 
görüşüne A. P. Grupu olarak biz de aynen iştirak edi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeyi kabul et
mekle de, yepyeni bir aşama durumuna gelmiş bulu
nuyor. Esasen, genel şartları havi 47 nci madde, da
ha eski şekliyle, hatta bugün yürürlükte olan şekliy
le gayri safi irat esasım almış; 180 liraya kadar yıl
lık gayri safi iradı olan gayri menkuller götürü ver
gi kapsamında bırakılmış ve bunun üstündekiler ger
çek usulde vergiye tabi kılınmışlar idi. Bu, artık 
sembolik, gülünç, komik bir rakam olmuş idi. Bu 
suretle, 180 liralık gayri safi irat da ortadan kalk
mış oluyor ve neticede 120 bin liralık kıymet esas 
kabul edilmiş bulunuyor. 

Bizler A. P. Grupu olarak bu maddeye Cumhu
riyet Senatosundan geldiği şekliyle oy kullanacağı
mızı arz ediyor, bütün Meclise saygılarımızı sunu
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirik. 
ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyurun Sayın Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; 

Aslında, üzerinde görüşmekte olduğumuz Yasa
nın 47 nci maddesi, Yüce Mecliste veya Yüce Mec
lise niyabeten görev yapan Komisyonda çözümlen
memiştir, çözümlenmeden gelmiştir. Cumhuriyet Se
natosuna intikal etmiş, orada daha da karışık hale 
gelmiştir. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu milletve
kili olarak merakla bekliyorum. Çözümlenemeyen, 
Hükümetin çözümleyemediği, komisyonların çözüm
leyemediği, Millet Meclisinin çözümleyemediği, Cum
huriyet Senatosunun da daha karışık hale getirdiği 
bu 47 nci maddenin içinden nasıl çıkacağız? Soru bu
dur ve meseleye bu soru ile baktığımız zaman orta
ya çıkacak olan durumu şöyle özetleyebiliriz. İzin 
verirseniz, Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 47 
nci maddenin 2 nci bendi ile Millet Meclisinde ka
bul edilen aynı maddenin 2 nci bendim okuyarak, 
birbiriyle mukayese edelim. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde, 
Emlâk Vergisi Kanununa tabi işyerindeki vergi top
lam değerinin 120 bin Ura olması kaydı vardır:.Mil
let Meclisi, bu kayda Uâveten, işyerinin 100 metreka
re olmasını da şart koşmuştur. 

Şimdi, bu iki nokta, bu iki kıstas, her iki me
tinde de hem haksızlık getirmektedir, hem küçük es
nafı milyoner olarak mütalaa etmektedir veya bazı 
milyoner işyerlerini de küçük esnaf gibi mütalâa et
mektedir. Bu yönden her iki metnin 47 nci madde
lerinin bu ikinci paragrafları son derece sakıncalı
dır. Şu şekilde sakıncalıdır: örneğin, 100 metrekare
lik bir işyeri, İstanbul'un en işlek yeri olan Beyoğ-
lu'nda çok büyük bir mağazadır; son derece büyük 
bir mağazadır ve buna rağmen 100 metkarelik bir 
işyeri Tokat'ın Niksar kazasında küçük bir yerdir; 
ama, 100 metrekare işyerine sahip olan büyük bir 
mağazanın sahibi götürü vergi ödeyecektir, 100 met
rekareye sahip olan bir başka yoksul yerdeki iş gö
ren esnaf ancak götürü vergiye tabi olacaktır; 120 
metrekare ise görürü vergiye tabi olmayacaktır. 

Bu büyük haksızlık Millet Meclisinin metninde 
mevcuttur. Bu haksızlığı gidermeyi galiba düşünen 
Cumhuriyet Senatosu bu maddeyi kaldırmak sure
tiyle, sadece 120 bin lirayı aşmamayı öngörmüştür; 
ama bu dahi meseleye bir çözüm getirmemiştir. Şöy
le ki, 120 bin lira ile çok eskiden vergiye tabi bir 
işyeri, sırf o işyerinin sahibi daha az Emlâk Vergisi 
ödesin diye, çok büyük bir mağazaya veya işyerine 
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sahip olduğu halde, onu kiralayan bir esnaf, çok yük
sek ücretle kiralayan bir esnaf, 120 bin liradan bir 
miktar daha fazla ciro sahibi olduğu takdirde, da
ha doğrusu bu miktarı bir yıl zarfında verecek ka
dar kira ödediği halde, götürü vergi kapsamına gir
meyecektir ve bunun sonucunda, kendisinin, burada 
kapsam dışında olması yoluyla ödemiş olduğu vergi 
tutarından daha fazlasını ödemesi lâzım geldiği hal
de, götürü vergi kapsamına girecek ve bundan da 
Hazine zarar görecekitr. 

Bu nereden ileri gelmektedir? Aslında, ciddî si
yasî iktidarların ve hükümetlerin bu gibi temel me
selelerde tasarı ile Meclisin huzuruna gelmesi icap 
ederken, nedense en önemli konularda tasan hazır
lamaktan vazgeçerek, alelacele milletvekillerine hazır
lattıkları metinleri buraya getirmek suretiyle kendi
lerinin çözmekte imkân bulamadıkları, çözdükleri 
takdirde daha güç durumlara maruz kalacaklarını 
bildikleri için sırtlarındaki yükü Yüce Meclise tevdi 
etmekte ve Yüce Meclisten çözüm beklemektedir. Bu
nu yaparken içtenlikten de ayrılmaktadırlar. Zira, 
Maliye Bakanlığının değerli temsilcileri, teknisyenle
ri, Maliye uzmanları bizim tesadüfen daha önceki 
dönemde yaptığımız görüşmelerden elde etmiş oldu
ğumuz kanıya göre - Komisyondaki müzakereler es
nasında - gerek Cumhuriyet Senatosundaki metnin 
bu maddesinin, gerek Millet Meclisindeki metnin bu 
maddesinin son derece sakıncalı olduğunu ifade et
tiler. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ama, hem 
Hükümet kendilerini dinlemedi, hem de. bu işi sade
ce siyasî bir polemik mevzuu yapmak üzere sanki 
bu yasa geniş esnaf kütlelerini son derece memnun 
edecekmiş gibi, bir de bu teklife bir milletvekilimi
zin, âdeta komisyondan da yarar görerek el koy
duğuna tanık olduk. Sanki bu yasa küçük esnafın 
derdini çözümlemektedir; sanki bu yasa ile küçük 
esnaf rahatlığa kavuşmaktadır; oysaki, tamamen ter
si olacaktır. Küçük esnaf bu maddenin altında ezi
lecektir; ama Beyoğlu'nun en işlek yerinde milyon
larca lira gelir sağlayan kişiler, küçük esnaf muame
lesi ile, götürü vergideki cüzî vergi ödeme olanak
larından rahatlıkla kazanacaklardır. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Bilmeden konuşuyor
sun Sayın Ölçen. 

BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etmeyin. 
Süre doldu efendim, rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Dirik, 
bana, herhalde, bu konuda söyleyecekleriniz, bu at
tığınız söz kadar çok değil gibi geliyor; ama siz hâlâ 
söz atmakta devam ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşme
yin. Süre doldu Sayın Ölçen, rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Tabiî, tabiî 
ben rahatlıkla dinlerim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılıklı gö
rüşmeyin lütfen. 

Süre doldu Sayın ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş

kan, karşılıklı görüşme niyetinde değilim; ama her
halde görüşürken de böyle bir söz atma durumu hâ
sıl olursa, bir yandan dikkatim kayboluyor ve ce
vap vermek durumunda kalıyorum, özür dilerim. 

BAŞKAN — Ben müdahale ediyorum, rica ede
rim. 

Süren*z doldu Sayın Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sürem dol
madı Sayın Başkanım. Çünkü, dolsaydı, Sayın Di
rik söz atmadan evvel süremin dolduğunu söylerdi
niz. Ben daha henüz cümlemi bitirmedim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, taştınız hatta Sayın 
Ölçen. Lütfedin bir noktada olsun itimat ediniz, ri
ca ederim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan cümlemi bitireyim izin verirseniz? 

BAŞKAN — Efendim bitirin, bitirmeyin deme
dim; ama, «sürem dolmadı» diye Başkanlığı zan al
tında bırakıyorsunuz, ona cevap veriyorum. İtimat et
menizi rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ben size iti
mat ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde buyurun bitirin efendim, 
tamamlamanızı rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — İtimadım 
tamdır Sayın Başkan. 

Ben, 47 nci maddenin özellikle ikinci paragrafı
nın küçük esnaftan yana olmadığını ve tam tersine 
büyük ticaret erbabının küçük esnaf gibi muamele 
görerek, vergi kaçırmasına yardımcı bir madde ol
duğunu burada Yüce Meclise arz etmek isterim. 

Eğer bu madde de, 46 ncı madde gibi komisyo
na geri dönme olanağını bulur ve Karma Komisyon
da tekrar müzakere edilirse, belki Yüce Meclisimi
ze sosyal adalete daha uygun, gerçek küçük esnaf
tan yana bir madde olarak gelebilir ve bizim de eleş
tirilerimiz o ölçüde azalır. Bizim de desteğimizi ka-
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zanan madde haline gelir ve Yüce Meclisin oylama
sından içtenlikle ve rahatlıkla böylece çıkmış olur. 

Ben, Yüce Heyetin, 47 nci madde gibi son de
rece önemli olan ve sosyal adalet ilkesini zedeleyen, 
aynı zamanda Maliyenin Hazinesine gelir kaybına 
neden olan bu maddenin tasvip edilmemesini; her iki 
metnin yeniden Karma Komisyonda müzakeresine 
olanak tanıyacak bir çözüme varılmasını Yüce He
yetten rica eder, saygılarımı sunarım, (C. H. P. sı
ralarından alkışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ölçen. 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Grup adına söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına görüşüldü efendim, an
cak kişisel verebilirim. 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Kişisel olarak söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Tercan. 

CEMAL TERCAN (tzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Benden evvel konuşan Sayın Nejat Ölçen arka
daşımızın buyurdukları doğru olsaydı, hakikaten 
çok kötü bir şey olurdu. 

Metni beraber okuyalım, bakınız 47 nci madde
nin 2 nci bendi ne der: «İşyerlerinin, Emlâk Yergi
si Kanununa göre bulunacak vergi değeri toplamı 
120 000 lirayı aşmamak..» 

Bir parantez açmış, hep beraber okuyoruz: «Kü
çük sanayi çarşı ve sitelerinde kullanma alanı 100 
metrekareyi geçmeyen işyerlerinde bu kayıt aran
maz» demiş. 

Yani, sayın sözcünün ifade buyurdukları gibi, ki, 
bu ifade de tabiî biraz istismar payı var, başka tür
lü izahı da mümkün değil, Beyoğlu'nda sanayi site
si olmaz. 

Küçük sanayi siteleri nedir evvelâ? Planlamanın, 
teşvikini öngördüğü, münhasıran küçük sanayiciler 
adına yapılan çarşılardır. Bu kaydı biz getirirken şu
nu düşündük: Türkiye'nin neresinde olursa olsun, 
genellikle küçük sanayi siteleri Güney Anadolu'da, 
Doğu Anadolu yürelerinde yapılmaktadır, buralar
da yapılmaktadır. Küçük sanayi sitelerinde 100 met
rekarelik bir işyerine sahip olan kişi, o kooperati
fin ortağı olan kişi, bu borcunu 10 yılda ödeyebil
mektedir. İşyerine girdiği zaman bunun bedelini 
ödemiş kişi değildir. Devlet himaye etmiştir bu ki
şiyi. Yoksul olduğu için, kendi başına bir işyeri ya
pamadığı için küçük sanayi sitelerinde bunu kredi-
lendirmiş ve oraya koymuştur. Şimdi, sayın ölçen'in 

ifade ettikleri gibi, bunlarda ne Beyoğlu, ne Ankara' 
mn İstiklâl Caddesi, ne de daha güzel iş yerini bul
mak mümkün değil. Demek ki, gerçek ifade edilme
miş oluyor. Kaldı ki, muhterem arkadaşlar, Türki
ye'de, kanunu çok olan bu ülkede bir tüccarın, bir 
sömürücünün, şunun dalı altına girerek götürü vergi 
mükellefi olması mümkün müdür? Mümkün mü
dür? Katiyen değildir. Bu Türkiye için katiyen mev
zubahis olmayan şeydir. Biz isteriz ki, bu madde, 
küçük esnaf ve sanatkârı himaye edecek tarzda çık
sa. 

Kaldı ki, bendeniz 120 bin lira sınırına bile kar
şıyım. Ancak, Meclis ekseriyetinin görüşü olduğu 
için uyacağım. Bugünün para rayici karşısında, 
120 bin liralık bir işyeri köyde bile kalmadı Yalnız, 
tadil maddelerinin tümü üzerindeki görüşlerimizi arz 
ederken işaret ettik, dedik ki: Türkiye'de Gelir Yer
gisi kökünden radikal olarak değişikliğe tabi tutul
malıdır. Bu olmayınca, Türkiye'de âdil bir vergi sis
temi vardır diyemeyiz, Cumhuriyet Halk Partisi de 
diyemez, hemen sualimiz olur. İktidar olduğunuz 
zamanlar bu konulara el atmadınız; ama bugün Tür
kiye'de küçük esnaf ve sanatkâr bizar olmuştur, acil 
bir tedbir getirmek için hazırlanmış bir kanun tek
lifidir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, bu 100 metrekare
lik işyerlerinin sanayi sitelerinde olması kaydı vardır. 
Her yerdeki 100 metrekarelik işyeri değil, sanayi si
telerinde, teşviki öngörülen sanayi sitelerinde, kü
çük esnaf ve sanatkârın ortağı olduğu sanayi site
lerinde 100 metrekarenin vergiye kriter olarak alın
maması, bu işyeri sahibinin, bu dükkânın sahibi ol
duktan sonra bunun vergiden kriter olarak çıkarıl
masından yanayız. Ancak, bu işin gerçekleştirilebil
mesi için, küçük sanayi sitesi esprisini de iyi açıkla
mak gerekir. Denebilir ki, büyük tüccarlar, varlıklı 
kişiler de kooperatif kurabilirler Türkiye'de, 7 kişi 
bir araya gelir bir kooperatif kurabilir ve adını sa
nayi sitesi de koyabilir ve bu, bu maddenin gölgesi 
altında götürü vergi kapsamı içerisine girebilir. Bi
zim şurada, Meclis müzakerelerinde söylediğimiz şey
ler, bu işin uygulamasıyla ilgili kişilere ışık tutacak
tır, yol gösterecektir. 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen sayın Tercan. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, tamamlıyorum efendim. 

Şimdi, Sayın Ali Nejat Ölçen arkadaşımız da ka
bul buyuracaklar ki, biraz evvel söyledikleri lâfın 
mesnedi yoktur. Madde ortadadır. Hepimiz okur, ya-
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zar insanlar olarak, bunu başka türlü yorumlamak 
mümkün değildir. Bundan bir siyasî parti yorumu 
çıkarmak, zabıtlara böyle intikal ettirmek külliyen 
doğru olmaz. Bunun karşısındayız Biz Adalet Parti
si Grupu olarak bu piyasaya sosyal bir kanun gibi 
bakıyoruz. Sosyal bir kanundur. Huzur getirecek 
büyük bir kitle vardır. Büyük Türkiye'de büyük es
naf ve küçük sanatkâr kitlesi bugün gözlerini bu 
Meclislere çevirmiştir, bu derdine derman bekle
mektedir. Bütün gruplar, kanun maddelerinin müza-
kerelerindeki samimiyetleriyle süratle bu maddenin 
de geçeceğine inanıyor, Heyetinizi saygıyla selâmlı
yorum efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Görüşme bitti Saym Seçkin. İki ki
şisel görüşme oldu, gruplar da görüştü efendim, özür 
dilerim. 

47 nci madde üzerinde görüşme bitti. 
47 nci maddenin Senatoda kabul edilen şekli, Plan 

Komisyonumuzca benimsenmiştir. Plan Komisyonu
muzun benimsemesi kabul edildiği takdirde, madde 
kesinleşecektir. Benimseme kabul edilmediği takdir
de karma komisyona gidecektir. 

Plan Komisyonunun benimseme kararım Yüce 
Heyetin oylarına sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde kesinleşmiştir. 
48 nci maddeyi okutuyorum: 

Götürü Usule Tabi Olmanın Özel Şartları : 
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 satınah-
nan emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin mu
bayaa bedelleri tutarı (200 000) lirayı aşmamak; 
(Bu bent hükmü ithalâtçılara uygulanmaz.) 

2. — Bir takvim yılı içinde satılan emtianın, ip
tidaî maddenin ve malzemenin satış bedelleri tutarı 
(230 000) lirayı aşmamak; (Bu bent hükmü ihracat
çılara uygulanmaz.) 

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 alınan gayri 
safi ücret tutarı (30 000) lirayı aşmamak; 

4. — İptidaî madde ve malzeme müşteriye, işçi
lik kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, ba

sım, 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 takvim yılı içinde 
alınan ücret veya hasılatın altı katı veya mubayaa 
bedellerinin yıllık tutarı toplamı (168 750) lirayı aş
mamak; 

6. — Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde bir takvim yılında 
sağlanan gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyle emtia 
iptidaî 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 üc
retlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayri 
safi hâsilâtın toplamı (112 500) lirayı aşmamak; 

8. — Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlen
ce ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler kar
şılığından 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 
harmanlarında bir takvim yılı içindeki satışların mec
mu bedeli (180 000) lirayı aşmamak; 

10. — Sahibi ve işletici sıfatiyle birden fazla mo
torlu kara taşıtı veya beşten fazla araba veya su üze
rinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla maki
neli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz taşıt aracı 
işletmemek (su üzerinde müteharrik araçların mem
zucen işletilmesi halinde, makineli olanların rüsum 
tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin 
rüsun tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aş
mamak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma üc
retleri tutarı (100 000) lirayı aşmamak; (Bu bentte 
yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altın
daki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki iş
letmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettikleri 
vasıtalar toplu olarak nazara alınır.) Taşıma araçla
rının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşı
ma işi yapanlar tavassut 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 mü
talaası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 
numaralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Ma
liye Bakanlığınca tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye var 
mı efendim?.. Yok.. 
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48 nci madde de, Cumhuriyet Senatosundan gel
diği şekilde Plan Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Bu benimseme kabul edildiği halde madde kesinle
şecektir; benimseme kabul edilmediği ahvalde, mad
de Karma Komisyona gidecektir. 

48 nci maddeyle ilgili Plan Komisyonunun benim
seme kararını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Benimseme kabul edilmiş, 
madde kesinleşmiştir. 

3. — 7 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
26 nci sırasında yer alan kanun tasarısının görüşme
lerine başlıyoruz. 

Sayın Karma Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
öbür kanun bitti mi? Zannediyorum 87 nci madde 
oylanmadı. 

BAŞKAN — 87 nci madde kesinleşmiş efendim. 
Rica ederim.. 

Sayın Hükümet?. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Gündeme yeni 
girmiş olduğu için Adalet Bakanının bu mevzuda 
haberi yok sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak üzere 
ertelenmiştir. 

4. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasahsı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) 

BAŞKAN — Gündemimizin 10 ncu sırasında 
yer alan kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

İlgili komisyon?.. 
Hükümet?.. 
Komisyon ve Hükümet bulunmadığı için. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, biz dün Danışma Kurulu toplantısı yaptüt. Hü
kümetin 2 sayın üyesi, biri Başbakan Yardımcısı ola

rak, diğeri Devlet Bakanı olarak katıldılar ve bu
günkü gündemin saptanmasında uzun bir müzakere 
cereyan etti. 

Hükümetin yerinde bulunması ve özellikle günde
min 3 ncü sırasını işgal eden ve Cumhuriyet Senato
sundan gelen yasaların bir an evvel kesinleşmesi ve 
uluslararası anlaşmaların derhal müzakere edilmesin
de mutabık kalmıştık. 

Şimdi Hükümet yerinde bulunmuyor. Bu nedenle 
Hükümete hangi makam ikazda bulunacaksa, gelerek, 
yerinde bulunarak Yüce Meclisin çalışmasına imkân 
versinler ve çıkmadığından şikâyetçi bulundukları 
yasaların çıkması için burada nasıl gayret sarf etti
ğimizi de görsünler ve TRT'de ve ekranda, kendile
rinin alın teri olmadığı yasaların sahibi imiş gibi de
meç vermesinler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN — Hükümet geldi ama, Dışişleriyle il
gili.. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Olmaz böyle 
Sayın Başkan, olmaz. Siz zor durumda kalıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Gündemimizin 10 ncu sırasında yer 
alan kanun tasarısıyla ilgili Hükümet burada. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, yarınki Danışma Kurulu toplantısına katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum.. İkaz ettiniz efen
dim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Şu anda da 
Meclisi terk ediyoruz. (C. H. P. milletvekilleri salonu 
terk ettiler) 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Zaten kaç 
kişisiniz ki?. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Komisyon 
yok, Hükümet yok. Hükümet gelsin, komisyonlar 
gelsin yasaları çıkartsınlar. Bu Meclis çalışacaksa bu
raya geliniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Hükümet 
burada Sayın Başkan. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, Siz, «Hükümet yok» diyorsunuz; arkadaşlar, 
«Burada» diyorlar. Hangisine inanalım? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.. 
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5. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları, 
(111) (S. Sayısı: 323) (!) 

BAŞKAN — Gündemimizin 11 nci sırasında yer 
alan, 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının görüşülme
sine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet burada. 
Raporu okutuyorum: 

(Plan Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Sayın Bozbeyli buyurun efendim. Grup 
adına mı efendim? 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Şahsım adı
na. 

BAŞKAN — Şahsınız adına buyurun efendim.. 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün partilerin grup yöneticileri Sayın Başka
nımızın riyasetinde, gündemdeki işlerimizi belli bir 
sıraya sokabilmek için bir mutabakata varmışlardır. 
Mutabakata vardıkları metin, bugün Genel Kurul
da oylanmıştır. Bunun sebebi, milletvekillerinin gö
rüşülecek hususları gündemde tetkik etmelerine im
kân vermek ve şayet görüşlerini belirtmek istiyor
larsa o konuya hazırlanmak içindir. 

Oysa, bugün milletvekilleri,. hangi kanunun mü
zakere edileceğini bilmemektedirler. Bugün oya su
nulmuştur; gündemde yeni sıralamaya uygun şekil
de basılıp yer almamıştır. Bu sebeple, Hükümetin de 
burada bulunmamış olması bu gerekçeye dayanmak
tadır; ama bu gerekçe, Hükümetin burada bulunma
ması için bir gerekçe ise, grup yöneticilerinin ve bu 
kanunlar üzerinde söz alıp konuşmak isteyen millet
vekilleri için de bir gerekçedir. 

Sayın Başkandan rica ediyorum: Şu anda mü
zakeresini yaptığımız, Türkiye ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasındaki Kültür Anlaşması metni hiç bi
rimizin önünde yoktur. Hatta Hükümet üyesi arka-

(1) 323 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

daşımızın önünde de olduğunu zannetmiyorum. O 
zaman biz, gözü kapalı neyi müzakere ettiğimizi bil
meden «Türkiye ile Suriye Arasındaki Kültür An
laşması» diye bir ibareyi oylamaktan ibaret bir iş 
görmüş oluyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bu, Anayasa gerçeklerine, İç
tüzük esaslarına aykırıdır. Bazı memleketler vardır; 
ama o memleketlerin rejimleri de ayrıdır, o memle
ketlerde kanunlar müzakere edilmez, adı söylenir, 
tasvibe sunulur sadece. 

Sayın Başkandan rica ediyorum: Meclisin bu şe
kilde kanun müzakere etmesine imkân yoktur. Mec
lisi talik etsinler. Yeniden sıraladığımız kanunları içi
ne alan gündem o sıraya uygun olarak basılsın, mil
letvekili arkadaşlarım bunları tetkik etme, kendile
rini konulara hazırlama imkânını bulsunlar. Hükü
mete de sayın Başkanlık duyursun, Hükümette han
gi bakan alâkalı ise, o kanunu takip etmek için Mec
lisi teşrif etsinler. 

Bu hususları kanunun tümü ile ilgili ve Önemli 
bulduğum için Yüce Meclise arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulunun bu

gün kabul edilen önerisinde yer alan ve kararınıza 
iktiran eden görüşme konuları Meclis gündemimi
zin içindedir; yani gündem içinde yer almıştır. İç
tüzüğümüze göre, gündemde yer alan ve dağıtılmış 
bulunan konuların sayın milletvekillerince bilinmiş 
olması, tetkik edilmiş olması asıldır. 

Ancak, değerli arkadaşlarımız ve sayın Bozbeyli 
konuşarak bu konuda daha hazırlıklı olunması ar
zusunu izhar ettiler. Diğer arkadaşlarımızdan da bu 
yönde tasvipkâr sözler tarafımızdan işitilmiştir. 

Ayrıca, bugün sık sık elektrik kesilmeleri de mü
zakerelerin cereyanı bakımından sakınca doğur
maktadır. 

Bu sebeple, Genel Görüşme ve Meclis Araştırma
sı önergeleri ile sözlü soruları görüşmek için yarın 
10 . 11 . 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te yapıla
cak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısından sonra toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 17.42 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A)- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğret-
men okulları ile eğitim enstitülerinden mezun ola
cak öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/1357) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakam tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda aracı
lığınızı saygılarımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
İlköğretmen ve Eğitim Enstitülerinden bu yıl 

mezun olanlarla olacak olanların tamamı öğretmen 
olarak atanacak mıdır? Atanmıyan bulunacak ise, 
mecburî hizmetlilerin borç durumu ne olacaktır? 
Adayın ödemesi cihetine gidilecek midir? Aday çalı
şarak ödemek isterse ne gibi işlem yapılacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5.11.1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı: 031-430 

Millet Meclisi Başkanlığına 
t lgi : 16.3.1976 tarih ve 7/1357-4695/36718 sayı

lı yazınız. 

Muğla Milletvekili Halil Dere tarafından verilen 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Halil Dere tarafından verilen 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

3 yıl öğrenim süreli Eğitim Enstitüsü mezunla
rının tamamı öğretmen olarak tayin edileceklerdir. 

2 yıl süreli Eğitim Enstitüleri ile öğretmen çı
kışlı Öğretmen Lisesi mezunları da öğretmen olabi
leceklerdir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

2. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, geçen 
öğretim yılında ilkokula gidemeyen çocukların mik
tarı ile, okulsuz köylere ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazdı cevabı. (7/1361) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda aracı
lığınızı saygılarımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. Geçen öğretim yılında öğretim çağında bu

lunan çocukların ne kadarı ilkokuldan yoksun kal
mıştır?. 

2. Yeni öğretim yılında, bu sayı azalacak mı, 
artacak mıdır? 

3. Azaltıcı ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
4. Ülkemizde kaç okulsuz köy bulunmaktadır? 

Köylerimizin tamamı hangi yılda okula kavuşmuş 
olacaktır? 

5. Şehirdeki üçlü ve dörtlü öğretimi, çift veya 
normal öğretime çevirmeye yönelik ne gibi çalışma
lar yapılmaktadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 031 - 429 5 , 11 4 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ!g» : 16 . 9 . 1976 tarih ve 7/1361 - 4699/36722 

sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere tarafından verilen 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Halil Dere tarafından verilen yazı
lı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. — 1974 - 1975 öğretim yılında 41 060 ilkokul 
île 66 yatriı bölge okulunda 5 538 880 çocuk öğretim 
görmüştür. 

Bu yılın çağ nüfusu, tahmini olarak ( 7 - 1 2 yaş 
arası) 5 988 000 dır. Buna göre öğretimden yoksun 
çocuk sayısı da tahmini 449 120 olmaktadır. 

2. — 1976 - 1977 öğretim yılında da çağ nüfusu 
yine tahmini olarak 6 111 000 dir. Okuldan yoksun 
çocuk sayısı ise 72 120 olacaktır. 

3. — 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörül
düğü gibi, 1977 - 1978 öğretim yılında tüm çağ nüfu
sunun okula kavuşturulması gerekmektedir. 
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Yıllık Yatırım Programlarına alınan derslik yapım
larının zamanında gerçekleştirilmesine önem verilmek
te ve 1976 yılı yapım programıyle 7 218 adet derslik 
yapımı programa bağlanmış bulunmaktadır. 

Halihazırda yapımı devam eden 27 Yatılı Bölge 
Okulu ile faal olup ta kapasite artışı sağlanacak 12 
Yatılı Bölge Okulunun hizmete girmesiyle okuldan 
yoksun çocuk sayısı oldukça azalacaktır. 

4. — 1976 yılında yeterli nüfusu olan ve ilkokulu 
bulunmayan 1 109 okulsuz köy bulunmaktadır. Bu 
köylerin yolları olmadığından okul binası da yapıla
mamaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesin
de yeralan bu köylere okul binasının yapılması hu
susuna önem verilmektedir. Planlı okul binası yapı
lıncaya kadar geçici binalarda okul açılmakta ve mev--
cut - faal yatılı bölge okullarından faydalanılmakta
dır. 

5.. — Nüfus çeken merkezlerdeki üçlü ve dörtlü 
öğretimden vazgeçilmesi, okulsuz köylerin okula ka
vuşturulması ve geçici binalı okulların derslik yapımı 
için 3 292 740 000 liralık ödenek ile ayrıca 17 yatılı 
bölge okulu yapımı DPT Müsteşarlığına teklif edil
miştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

3. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, Fethiye 
İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişiye ilişkin sorusu 
ve Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ce
vabı. (7/1380) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandınlması için aracılığınızı 
saygılarımla rica ederim. 

Halil Dere 
Muğla Milletvekili 

Soru : 
1. — Fethiye İlköğretim Müdürlüğüne atanan Ke

mal Altındal için Valilik teklifinde sözü edilenin 
puan durumu kaçtır? Kaçıncı sıradadır? 

2. — Puan yönünden ilerde olan iki adaya Kemal 
Altındal'ın tercihine neden nedir? 

3. — Bakanlık istediği kişiyi İlköğretim Müdürü 
yapabiliyorsa Yönetmeliğe, çeşitli uğraşı puanlama ve 
yazışmalara gerek kalacak mıdır? 

4. — Haklı olarak atama bekleyen adayların kar
şılaştıkları bu hukuk dışı durum nasıl giderilecektir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 031 - 428 5 . 11 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 . 9 . 1976 tarih ve 7/1380 - 4752/37751 

sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Halil Dere tarafından verilen yazı
lı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. — Muğla İli Fethiye İlçesi İlköğretim Müdür
lüğüne atanan A. Kemal Altındal'ın Valilik teklifin
deki puanı 27 olup, 3 ncü sırada bulunmaktadır. 

2. — A. Kemal Altındal, diğer iki adaydan daha 
kıdemlidir. 

3. — İlköğretim Müdürlüklerine 6 . 9 . 1971 tarih 
ve 13948 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış bulu
nan İlköğretim müdürlüklerine atanma - bunların 
yer değiştirmeleri ve görevden alınmaları hakkındaki 
yönetmeliğin 21 nci maddesi gereğince atanma yapıl
maktadır. 

4. — Hukuk dışı bir atama sö/konusu değildir. 
Adı geçen İl Valiliği puanlama yaparak 3 adayın 
evrakını Bakanlığımıza göndermiş, bu üç aday ara
sından A. Kemal Altındal'ı İlköğretim Müdürlüğü 
için teklif etmiştir. Atama, bu teklif gözönüne alına
rak yapılmıştır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlunun, 
Eskişehir Erkek Öğrenci Yurdu Müdürüne ilişkin so
rusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in 
yazılı cevabı. (7/1413) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gençlik ve Spor Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyle dilerim. 22 . 9 .1976 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

Yurtlar, Krediler Genel Müdürlüğüne bağlı Eski
şehir Erkek Öğrenci Yurdunda 1 200 kadar öğrenci 
barınmaktadır. Bu yurtta ayrı düşünce ve görüşlere 
sahip öğrenciler yanyana barış ve huzur içinde yaşı
yordu. Yurtta demokrasi egemendi bir ay öncesine 
kadar. 
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Bu durumda M. C. ve bazı çevreler tedirgin ol
dular. Bu nedenle Yurdun başarılı müdürü İsmet Kü-
çükcan görevinden alınarak, yerine, şartlandırılmış 
Ülkübir üyesi Aslan Karayaman atandı. Yeni Müdür
le birlikte yurtta baskı, terör ve antidemokratik, fa
şist uygulamalar da başladı. 

1. — Eski müdür ismet Küçükcan'ın görevinden 
alınış gerekçesi nedir? Yeni müdür hangi ölçüler ve 
amaçlarla atanmıştır? 

2. — Yeni müdür göreve başladıktan sonra yurda 
memur ve işçi olarak kaç atama yapılmıştır? Bunlar
dan kaçı öğrencidir, isimleri nedir ve hangi okullarda 
öğrenim görmektedirler? 

3. — Yeni müdürün, ilk uygulamasının; Yurdun 
santralına, kapıya, katlara 10 kadar sabıkalı ve sağ
cı militan öğrenciyi memur ve işçi olarak atamak ol
duğu söylentisi yaygındır. Hatta, göreve alman bu öğ
rencilerin bazı olaylarda etkin rol oynadığından, üze
rinde ve evinde silâhlı yakalattığından ağır cezada 
yargılamalarının devam ettiği kamu oyunca bilinmek
tedir. 

a) Bunların doğruluk derecesi nedir? 

b) Yurtta kalan ve öğrenci olan kişilerin aynı 
yurda memur ya da işçi olarak alınmaları yönetme
liklere ve yasalara uygun mudur? 

c) Yurda işçi ve memur olarak atanan bu öğ
rencilerden kaçının hangi suçlardan dolayı, hangi 
mahkemelerde yargılamaları devam etmektedir? 

4. — Eskişehir Erkek öğrenci yurdunda, yurtla iliş
kisi olmayan kişilerin de barındırıldığı söylenmekte
dir. Bunun doğruluk derecesi nedir? 

5. — Bazı olaylara karıştıkları, silâh taşıdıkları için 
haklarında kovuşturma açılan bir kaç öğrencinin yurt
la ilişiği kesildiği halde, bunların tekrar yurda alın
dığı söylentileri doğru mudur? Bunlar kimlerdir, sa
yıları nedir? 

6. — Yurda yeni müdürün atanmasından sonra, 
yurdun içinde ve önünde bir kaç öğrencinin değişik 
zamanlarda, yurtta kalan militanlarca feci şekilde dö
vüldüğünden haberiniz var mıdır? Bu olaylarla ilgili 
soruşturma açılmış mıdır? Olayların failleri belli midir 
ve kimlerdir? 

T. C. 
Üençlik ve Spor Bakanlığı 

Sayı : 001/A-336 
s . 1! . 1976 

Konu : Eskişehir Milletvekili Sa
yın Murat Kâhyaoğlu'nun soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 5 . 10 . 1976 tarih ve 7/1413-4816/38120 
sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu' 
nun şahsım tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını istediği soruların cevapları aşağıya çıkarılmıştır. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Gençlik ve Spor Bakanı 

Cevap 1. — Eskişehir Öğrenci Yurdu Müdürü 
İsmet Kucaktan görevden alınmamış, Yükseköğre
nim Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkili organlarınca 
idarî ölçüler içinde ve mezkûr organlarca görülen 
hizmet gerekleri mucibince Zonguldak Yurdu Müdür
lüğüne nakledilmiştir. 

Yeni müdür aynı idarî hizmet ve kanunî ölçüler 
dahilinde göreve atanmıştır. 

Cevap 2. — Yurtlara memur ve işçi atamaları 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğünce yapılmaktadır. Eskişehir Öğrenci Yur
duna ihtiyaca binaen 1 memur, 12 işçi alınmıştır. 
Bunlardan 8 tanesi öğrencidir. 

Alman Personelin Listesi 

Ali Şahin 
Abdullah Bağbant 
Sami Keskin 
Mevlüt Ertürk 
Osman Demir 
Cihan Yenişehirlioğlu 
Mehmet Semerci 
Mustafa İlerde 
İsmet Bektaş 
Halil Öztürk 
İrfan Uçar 
Mustafa Özden 
Atilla Kırımher 

Kimya Mühendislik 
IÎ.M.M.A. İnşaat Bölümü 
Î.T.İ.A. 
İ.T.İ.A. 
D.M.M.A. 
Î.T.İ.A. 
D.M.M.A. (İstifa etmiştir) 
İ.T.İ.A. Öğrencisi 
Lise Mezunu 
İlkokul Mezunu 
İlkokul Mezunu 
İlkokul Mezunu 
Ortaokul Mezunu 

Cevap 3. — a) Soruda bahsedilen söylenti veya 
iddiaların doğru olmadığı Kredi Yurtlar Kurumu ta
rafından yapılan incelemede anlaşılmıştır. 
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b) Yurtlarda kalan öğrencilerin aynı yurtta me
mur veya işçi olarak çalışmasında yasalar ve yönet
melikler gereğince bir sakınca bulunmamaktadır. 

c) îşçi olarak yurda alman 12 kişiden; Memhet 
Semerci 22.10.1976 tarihinde istifa suretiyle ayrılmış
tır. 

d) Ali Şahin'in söz konusu yurt ve görevi dışın
da bir kavgayı ayırmak suretiyle kavgaya dahil ol
maktan ötürü hakkında yürütülen adlî kovuşturma
nın neticesine intizar edilmektedir. 

Bu iki şahıs dışında kalan 11 kişinin herhangi bir 
suçtan dolayı adları bir olaya karışmadığı gibi, hak
larından devam eden idarî ve adlî bir takibatta yoktur. 

CEVAP : 4. — Eskişehir Erkek ve Kız yurtların
da yurtlarla ilişkisi olmayan hiçbir kişi barındınlma-
maktadır. Ancak, imtihanlara giren öğrenciler ve gezi 
sırasında veya herhangi bir görevle gelen öğretmenler 
geçici ve misafir olarak yönetmelikler uyarınca kala
bilmektedirler. 

CEVAP : 5. — Yurtla ilişiği kesilen hiç bir öğren
ci tekrar yurda alınmamıştır. 

CEVAP : 6. — Yurt dahilinde ve önünde hiç bir 
öğrencinin dövülmediği tespit edilmiştir. 

5. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdemin, 
Cumhuriyet Öğrenci Yurdunun boşaltılmasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/1421) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından Yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygı ile rica ederim. 
2 9 . 9 .1976 

Artvin Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem 

Soru : 
1. — Siyasal Bilgiler (Cumhuriyet) Öğrenci Yur

dunun, bir bayram sabahı polis zoruyla boşaltılma
sının başka örneği var mıdır? 

2. — Ankara'da sağcıların (komandoların) işga
linde bulunan Site (Atatürk) yurdunda öğrenciler 
başka yurtlara zorla sürülerek arama yapılmış mı
dır? 

3. — Siyasal yurdunda polis eliyle yürütülen tah
liye işleminin, bir oyun olduğu, gerçek amacın, bu 
yurdunda sağcı militanlarınıza teslim edilmesi oldu
ğu doğru mudur? 

4. — Bu uygulama resmen tahrikçilik değil mi? 
Yan tutma değil mi? Öğrenim özgürlüğünü ve öğ
rencilerin can güvenliğini yok etme pahasına sürdü

rülen okul ve yurtların, sağcı eylem yuvaları haline 
dönüştürülmesine yardımcı olunması, iktidarınızın 
cephe uygulamasının örneği değil mi? Bu son uygu
lama sağcı militanların, zorbaların arkasında MC. 
kanatlarının desteğinin kanıtı değil mi? 

5. — İktidarınız yasa, hukuk ve meşruiyet dışı 
uygulamaların içinde değilse, güvenlik kuvvetleri 
oyunlara neden alet ediliyor? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. (B) 235579 
Konu : Artvin Milletvekili Ekrem Sadi 
Erdem'in önergesi 9 . 11 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 10 . 1976 

tarih ve Genel Sek. Kanunlar Müd. 7/1421, 4828/38211 
sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 14 . 10 . 1976 tarih ve Kanun
lar ve Kararlar Tetkik Dairesi Bşk. 106-48/12317 
sayılı yazısı. 

Artvin Milletvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem'in 
Sayın Başbakan'a tevcih ettiği yazılı soru önergesin
de yer alan hususlar Bakanlığımızca incelenmiş ve 
cevapları aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alınan bilgilere göre : 
1. — Ankara'da, Cumhuriyet Öğrenci Yurdunun 

tamirat dolayısıyle tahliye edildiği, tahliyenin polis 
nezaretinde yapıldığı, ancak herhangi bir şekilde zor 
kullanılmadığı, 

2. — Site Öğrenci Yurdu da dahil olmak üzere 
istisnasız bütün öğrenci yurtlarında lüzum görül
düğü zaman gerekli kontrol ve aramaların yapıldı
ğa 

3. — Cumhuriyet Öğrenci Yurdunun öğrencilerin 
daha iyi şartlar içinde barındırılmalarını temin et
mek gayesiyle tamirine lüzum görüldüğü, işin müs
taceliyetine binaen, tahliyenin Kredi ve Yurtlar Ku
rumu yetkililerinin Ankara Valiliğinden vaki talebi 
üzerine görevlendirilen bir zabıta ekibinin yardı
mıyla yapıldı, tamirat bitince, yurdun hizmete açıla
cağı, gerekli şartları haiz her öğrencinin alınacağı, 
bunun dışındaki söylentilerin gerçekle ilgisinin bu
lunmadığı, 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 
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6. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
Cumhuriyet Öğrenci Yurdunun boşaltılmasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1423) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda . belirttiğim soruların Başbakan Sayın 

Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılması gereğine müsaadelerinizi saygıyle arz 
ederim. 28 . 9 .1976 

Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş 

1. — 26 . 9 . 1976 tarihinde 2 nci Bayram günü 
sabahın saat altısında Siyasal Bilgiler Fakültesi Cum
huriyet yurdunda kalan sayıları 600 civarında olan 
öğrenciler tomsonlu ve joplu polisler tarafından dı
şarı atılarak yurt tahliye edilmiştir. 

Yurdun böylesi erken saatte tahliyesi için polis
lere gereken emri hükümetiniz yetkililerinden kim 
vermiştir?. 

2. — Normal mesai günleri dururken emniyet 
mensupları özellikle imtihan öncesi, böylesi mübarek 
bayram gününde 600 civarındaki öğrenciyi tomson 
ve jop gölgeleri altında dışarı atarak yurdu boşalt
ma gereğini neden duymuşlardır, bundaki amaç ve 
gerekçe nedir.? 

3. — Yurttan atılan 600 civarındaki bu öğrenci
lerin durumu bana intikal edince mahiyetini öğren
mek için Ankara Emniyet nöbetçi Müdürlüğünden 
sordum. Kendilerinin böylesi bir olaydan haberleri 
olmadığını, Yali Beyin özel bir emri olabileceğini 
söylediler. 

a) Emniyet Müdürlüğünün bilgisi olmadan poli
se bu emri kim vermiştir? Yahnin böylesi işler için 
emniyet ve jandarmanın dışında özel muhafız alay
ları ve kolluk kuvvetleri mi vardır? 

4. — Böylesi kutsal bayram gününde, sabahın 
saat altısında yataklarında uyuyan öğrencilerin, san
ki düşman tarafından baskına uğramışlarcasına tom-
sonlarm gölgesinde joplanarak uyandırılmaları, dı
şarı atılmaları, sizce insanî midir, islâmî midir, Mil
liyetçilik midir, yoksa anladığınız kadarıyle Anaya
sa gereği midir? 

5. — Aynı gün saat 11 ve 13'te olay m esasını 
öğrenmek için Ankara Yalisi Durmuş Yalçın'ı ara
yıp, konu hakkında bilgi aldığımda Sayın Yali Yal
çın yurtan çıkarma olayını kredi ve yurtlar Genel 
Müdürlüğünün, yurtta tamir ve onarım yapılacağı 
gerekçeli istemi üzerine yapıldığını, tamir işlemi bit
tikten sonra, aynı öğrencilerin tekrar yurtlarına dö
neceklerini ifade etmiş, söz vermiştir. 

İlde devleti ve hükümeti temsil eden bir yetkili 
olarak Ankara Valisi Durmuş Yalçın'ın bu sözü hü
kümetiniz adına bir teminat mıdır? 

6. — Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cumhuriyet adıy
la bilinen öğrenci yurdu belirli bir süreyle, dekanlık
ça Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bazı özel 
şartlarla kiraya verilmiştir, öğrencilerin tahliye iş
lemleri yapılırken kira mukavelesi hükümlerine uyul
muş ve Dekanlığın görüşü alınmış mıdır? 

7. — Düşman cephesine yapılan gece baskınları 
gibi, baskın yapılarak tomsonlu polislerce sabahın 
erken saatında öğrencileri dışarı atılan Cumhuriyet 
Öğrenci yurdunun tamir ve onarımı öğrenciler tatil
deyken yaz aylarında yapılmıştır. Durum böyleyken 
ikinci bir tamir ve onarıma neden gerek duyulmuş
tur. 

8. — Yalinin ve Genel Müdürün ifadelerine gö
re yurdun tamir amaciyle boşaltıldığı doğruysa tamir 
ve onarım işlemi bittikten sonra, adı geçen yurda, 
kayıtlı öğrencilerin döndürülmeyip, yerlerine hükü
met ortağınız bulunan M. H. P.'sinin komandoları 
yerleştirilirse, ileride iki grup, öğrenciler arasında çı
kacak olaylardan doğacak gerekli sorumluluğu, An
kara Valiliği Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve 
ilgili bakanlıklarınız kamuoyuna karşı bu sorumlu
luğu üzerine alacak mıdır? 

9. — 25 . 9 . 1976 tarihinde 1 nci Bayram günü 
akşamı Ankara Site Öğrenci Yurdunda bazı emniyet 
mensupları ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 
yetkili kişileri bir toplantı yapmışlardır. Yapılan bu 
gizli toplantıda alınan kararlardan biri aynı gecenin 
sabahına, öğrencilerin çoğu bayram nedeniyle mem
leketlerine gitmişlerken, kalan 400 civarında öğren
ciyi erken saatte yurtan tahliye etmek kararı alındı
ğı, bu kararın ertesi günü belirtilen saatte uygulandı
ğı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile 
emniyet mensuplarından bazı kişilerin bu gizli top
lantıyı, her gün polisin gözü önünde atış talimi ya
pılan Site Öğrenci Yurdunda yapmalarına ve bu ka
rarın uygulanmasına hükümetiniz mi, yoksa bazı si
yasî parti organları mı emir vermişlerdir? 

10. — İlerici ve devrimci bilenen öğrenci kesi
mine, yine ilerici ve devrimci dernek ve sendika ve 
diğer kuruluşlara, hükümetinizin yasal olmayan dört 
yönlü faşizan baskıları devam ettiği sürece, ülkede 
huzurun, can ve mal güvenliğinin kalmayacağı, da
ha da kötüye gideceğini devlet güvenliğinin sarsıla
cağını bilmiyor musunuz, veya böyle bir ortam yara
tıp, Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasasının çıkarıl
masına gerekçe mi hazırlıyorsunuz? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. (B) — 235581 9 . 11 . 1976 

Konu : Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Güneş'in önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 10 . 1976 

tarih ve Genel Sek. Kanunlar MUd. 7/1423, 4830/38213 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 14 . 10 . 1976 tarih ve Kanun
lar ve Kararlar Tetkik Dairesi Bşk. 106-15/12318 
sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Güneş'in, 
Sayın Başbakan'a tevcih ettiği önergede yer alan hu
suslar Bakanlığımızca incelenmiş ve cevapları aşağı
daki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alman bilgilere göre : 

1. Ankara'da Cumhuriyet öğrenci Yurdunun, ta
mirinin lüzumlu görülmesi üzerine Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün al
dığı karara istinaden tahliye edildiği, tahliyenin yurt 
idarecilerinin Ankara Valiliğine vaki talebi üzerine 
bir zabıta ekibinin yardımı ile yapıldığı, 

2. — tşin müstaceliyeti ve yurtta en az öğrencinin 
bulunduğu zamanda daha kolay olacağı nazara alı
narak yurdun tahliyesinin bayram gününde yapıldığı, 

3. — Yurttan 600 değil, 200 civarında öğrenci
nin tahliye edildiği, Emniyet Nöbetçi Müdürünün bu 
hususta bilgi sahibi olmamasının, Emniyet Müdür
lüğünün de durumdan haberdar olmadığı anlamını 
taşımadığı, 

4. — Yurtta bulunan öğrencilerin, hiç bir zorluk
la karşılaşmadan Yenişehir Kız öğrenci Yurduna 
nakledildikleri, 

5. — Tamiratın bitmesini müteakip yurdun hiz
mete açılacağı ve gerekli şartları haiz öğrencilerin 
kayıtlarının yapılacağı, 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakam 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakam ta

rafından Yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle
rinizi saygiyle arz ederim. 24 . 9 . 1976 

Hakkâri Milletvekili 
Mikail İlcin 

1. — Gerek Bütçe müzakerelerinden önce ve ge
rekse Bütçe müzakereleri esnasında, 1976 yılı çalış
ma döneminde Bakanlık olarak çalışmalarınızın ağır
lığını hizmete muhtaç yörelere aktaracağınızı beyan 
ettinizmi etmediniz mi? 

2. — Bu beyanatınızdan duygulanarak ve bunu 
hükümet için bir görev değil Hakkâri halkına bir 
ihsanınız kabul ederek teşekkür ve şükran borcumu 
telgrafla, Yüce Meclis huzurunda ve Makamınızda 
sizi ziyaret etmek suretilc eda ettim mi etmedim mi? 

3. — Hizmete en çok müstahak olan Hakkâri 
halkına, size itimat ederek derhal müjdeyi verdim. 
Oysa öyle çıkmadı 2 - 3 yıldan beri programda bu
lunan yol, köprü içme ve sulama su hizmetleri dahi 
yapılmadı bu nedenle halk haklı olarak beni yalan
cılıkla itham ediyor. Bu durum karşısında gerçek 
yalancı benmiyim yoksa yerine gelmiyeıı vaidlerin 
sahibi zatialiniz misiniz? 

4. — Hakkâriye tahsis ettiğiniz 4 dozerden biri
nin 14 ncü Bölge Müdürü tarafından Bitlis iline ve
rildiğinden haberiniz var mıdır? 

5. — Yöneticileri yerli memurlar olan YSE 14 
ncü Bölge ile Hakkâri YSE Müdürlüğünün hababa 
sınıfı ve muayyen kişilerin çiftliği haline geldiğin
den haberdar mısınız değil misiniz? 

6. — 8-9 ay önce köprülere ait program Bakan
lıktan bölgeye gönderildiği halde, Beytişşebap ilçesi
nin Mutîuçay ve Kayabaşı (Keiitan) Şemdinli ilçesi
nin Hazne ve Beyyurdu ile Çukurca ilçesinin Üzüm
lü köylerine ait köprülerin bugüne kadar plankoto 
ve projeleri yapılmamıştır. Bunun sebebi nedir. Bil
diğim kadarıyle hizmetin götürüleceği köylerin muh
tar ve zenginleri bölgede ittihaz edilen nezaket hedi
yeleri götürme usulüne riayet »etmemiş olacaklarki 
köprülerinin projeleri gecikmiştir. Zira örneğin Yük
sekova ilçesine bağlı Tek ailenin (Tatlı) köyüne 5 ay 
evvel bölgenin ilgili personeli gece gündüz demeden 
bir köprü programı Zap suyu üzerinde hazırlanıyor 
ek programla Bakankğa gönderiliyor tastiki sağlan
dıktan sonra ihale safhasına getiriliyor. Bu iş için 
30 bin liranın oynadığı söylenir ki, gereksiz bu köp
rü için seri çalışmalar bu zehabı uyandırıyor. Bu 
konuyu tahkik ettirir misiniz? 

7. — Hakkâri Milletvekili Mikail Ilçin'in, Hak
kâri ili altyapı hizmetlerine ilişkin sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/1425) 
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7. — Hakkâri YSE Müdürü ilk bahar çalışma
larım bazı kişilere il merkezinde menfaat mukabili, 
dairenin komrpsor, dinamit ve personel ile taş ocak
ları açtırmakla geçirmiştir. Bu hususta tahkik edilir
se faydalı olur sizde bu kanatta mısınız? 

8. — Oğul köyü yolunda çalışan dozer 60 Km. 
yürütülerek Bağışh bucağının Eremyan köyünde okul 
inşaatı müteahhidinin, bir kaç gün sonra 50 Km. yü
rüterek Kaval köyü okul inşaatı müteahhidinin em
rine göndermiş ve çalıştırmıştır. Tabbiî günlerce yol 
şantiyesinin işçi, personeli al maaşı salla başı yapmış
tır. YSE Müdürünün bu müteahhitlerle ortak oldu
ğu söylenir. Buna siz ne dersiniz? 

9. — YSE tarafından programda bulunan bazı 
yapım ve bakım çalışmalarını geri bırakarak men
faat karşılığında yollar ve gereksiz yerlere kuru de
reler üzerinde program dışı köprüler yaptırmıştır de
nilir bu hususta mahallen tetkik ve tahkiki gerekti
rir. Bunu sizde düşünüyor musunuz? 

10. — İlimizde Topraksu Başmühendisliğinin 
ihdası tarihinden beri toplam olarak kaç milyon li
ralık hizmet yapmıştır? 

11. — Böylece beyan buyurduğunuz gibi Bakan
lığınız, çalışmalarının ağırlığını hizmete muhtaç yö
relere değil, görülmemiş bir şekilde Hakkâri ve 14 
ncü Bölgede çalışan bazı görevlilerin ve bu görevli
lerle işbirliği yapmış muayyen kişilerin ceplerine ve
rildiği kanaati yaratılmaktadır, sizde bu fikirde değil 
misiniz? 

12. — Kış basmadan bu konuları mahallen tet
kik ve tahkikim düşünmez misiniz? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Tetkik ve Plan. Koord. 
Kur. Bşk. lığı 

Sayı : 06-04/1341-011017 9 . 11 . 1976 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 5 . 10 . 1976 gün ve 

7/1425-4832/38215 sayılı yazınız. 
Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil İlcin tarafın

dan yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Ba
kanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Hakkâri Milletvekili Mikail İlcinin yazılı soru 
önergesi cevabı (M. M.) 

1. — Hakkâri iline götürülmekte olan Topraksu 
hizmetlerimiz teknik eleman, makine parkı ve büt
çe imkânlarına bağlı olarak hazırlanan programlar 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

1976 yılı yatırım programına göre 8 adet Top
raksu projesi için 1 795 000 TL. tutarında yatırım 
yapılacaktır. 

2. Hakkâri ilinde, Topraksu Ekip Başmühendis
liğinin faaliyete geçtiği tarihten 1975 yılı sonuna ka
dar 5 063 000 TL. yatırım yapılmış ve 3 859 hektar 
araziye hizmet götürülmüştür. 

3. — Merkez kayıtlarımızın tetkikinde; Hakkâri 
ili hudutları dahilinde 1973 yılında 58 Km. yol, 15 
adet köprü, 19 adet içmesuyu, 1974 yılında 110 Km. 
yol, 7 adet köprü, 19 adet içmesuyu, 1975 yılında 
105 Km. yol, 8 adet köprü ve 23 adet içmesuyu in
şaatının yapıldığı tespit edilmiştir. 

Aynı ilde 1976 yıhnda ise 148 Km tesviye, 50 Km 
stabilize kaplama olmak üzere ceman 198 Km. yol, 
22 adet köprü ve 23 adet içmesuyu işi inşaat prog
ramına alınmış olup, yol işinin 113 Km. si ile 5 üni
tenin içmesuyu yapımı tamamlanmıştır. 

Geri kalan diğer işlerin yapımlarında program 
uyarınca tamamlanarak köylünün hizmetine açıla
caktır. 

4. — Hakkâri ili, Bitlis ve Muş illeri ile birlikte 
Yan YSE 14 ncü Bölge Müdürlüğüne bağlı bulun
maktadır. Buna göre illerde yıllık tatbikat program
larının uygulanmasında Van Bölge Müdürlüğü koor
dinasyon hizmeti sağlamakla yükümlüdür. 

Bu cümleden olarak diğer hizmetleri yanında ida
ri ve teknik bakımdan kendisine bağlı olduğu illere 
teknik yardımda bulunur ve ayrıca bu illerdeki ma
kine parklarının tam kapasite ile çalışmasını sağlar. 
Hizmetin lüzum gördüğü hallerde bir ilden diğer il 
emrine makine verilmesi meri mevzuatımıza uygun 
bir tasarruftur. 

5. — Bölge Müdürlüklerine bağlı bulunan illere 
eleman tayini yapılırken yöneticilerin o ilin yerli hal
kından olması gibi bir şart aranmamakta ve hizme
te âcil ihtiyaç duyulan illerin tümüne öncelik tanın
maktadır. 

Buna rağmen bilhassa doğu illerine tayin edilen 
personelden bir kısmı ya iş yerine hiç gitmemekte 
veya işe başladıktan kısa bir zaman sonra istifa ede
rek ayrılmaktadır. Bu durum muvacehesinde Van ve 
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Hakkâri illerinde görevli yöneticilerin içinde yerli 
memurlarında bulunmasında bir bakıma yarar gö
rülmektedir. 

Van Bölge Müdürlüğü ile Hakkâri YSE İl Mü
dürlüğünde halen insan haysiyetine yaraşır bir ça
lışma düzeni mevcut olup, bu kuruluşların muayyen 
kişilerin çiftliği haline getirildiği iddiası doğru değil
dir. 

6. — Hakkâri ili Beytüşşebab ilçesine bağlı Mut
luca, Şemdinli ilçesine bağlı Hazne ve Beyyurdu, 
Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köylerinin köprü iş
lerine ait projeler hazırlanmış bulunmaktadır. 

Beytüşşebab ilçesine bağlı Kayabaşı köyünün 
köprü işi ile ilgili plankote çahşmalarıda halen sür
dürülmektedir. İşin plânkotesi Yan YSE 14 ncü Böl
ge Müdürlüğünce Merkeze intikal ettirildiğinde ive
dilikle projesi hazırlanacaktır. 

YSE programları Valinin başkanlığında, Bölge 
Müdürü, İl Müdürü, teknik şefler ve Kaymakamla
rın iştiraki ile îl Genel Meclisinin teklifleride göz-
önünde tutularak hazırlanmakta ve programlara son 
şeklin verilmesinde; bütçe, makine ve personel im
kânları ile öncelik sıraları ve götürülecek hizmete 
olan ihtiyaçlar esas alınmaktadır. 

Buna göre önergede iddia edilen nezaket hediye
lerinin alındığı doğru olmayıp, yüksekova ilçesine 
bağlı Tatlıköy köyünün köprü işide yukarıda belir
tilen ölçülere göre ve Bölge Müdürlüğünün teklifi 
üzerine 1976 yılı ek programına dahil edilmiştir. 

7. — Hakkâri YSE İl Müdürlüğü makine parkın
da bulunan kompresörlerin valilikçe amme menfaa
tinin lüzumlu görüldüğü bazı işlerde çalıştırılmak üze
re verildiği, yapılan tahkikat neticesinden anlaşılmış 
olup, bu konuda her hangi bir şahsa menfaat sağlan
mış değildir. 

8. — Bahse konu Oğul köyü yolunun yapılması 
için aynı yolda kurulmuş bulunan yapım şantiyesinde 
bulunan dozer bu yolun bitirilmesinden sonra, trey
lerin dozerin bulunduğu noktaya kadar gitme imkânı 
olmayışı nedeniyle, anayola kadar 3 Km. zaruret 
nedeniyle yürütülerek buradan treylere yüklemek su
retiyle yine programda bulunan, Erenyan yoluna gö
türülmüştür. 

Erenyan yolunun yapılması bittikten sonra, yine 
programda bulunan, Akkuş-Çetintaş yolunun yapı
mına başlanmıştır. Bunu müteakip Kavak köyünün 
yolunun yapılabilmesi için dozer, treyler girmeyişi 
nedeniyle 8 Km. yürütülerek Kavak köyü yolu yapı
mına başlanmıştır. 
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Mevzu bahis olan dozerlerin yürütülmeleri trey
lerin bu yollara giremeyişi nedeniyle mecburiyetler 
altında olmuştur ve mevcut dozerler hiçbir surette 
okul inşaatlarında değil program gereği yola kavuş
turulması gerekli olan köylerin ulaşımının sağlanma
sı için lüzumlu görülen yol inşaatlarında çalıştırıl
mıştır. 

9. — Halen 1976 bütçe yılı icraat programının 
eksiksiz olarak gerçekleşmesi için Hakkâri ilindeki 
yol, köprü ve içmesuyu yapım çalışmaları sürdürül
mektedir. 

8. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ceyhan -
Sarıbahçe ve Kıvrıklı köylerinin su ihtiyaçlarına iliş
kin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın ya
zılı cevabı. (7/1440) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı say
gılarımla arz ederim. 1 .10 .1976 

Adana 
Hasan Cerit 

Ceyhan'ın Sarıbahçe ve Kıvrıklı köylerinin su işi 
bu senenin icra programında vardır, halen bu köylere 
su getirilmemiştir. 

1. — Sarıbahçe köyünün su deposunun bu sene 
yapılıp yapılmayacağı? Yapılacaksa ne zaman bitece^ 
ğinin? 

2. — Kıvrıklı köyüne bu sene su verilebilecek mi? 
Verilemeyecek ise nedenlerinin bildirilmesi? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 9 . 11 . 1976 

Tetkik ve Plan. 
Koord. Kur. Bşk. lığı 

Sayı : 06-04/1340 011010 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 14 . 10 . 1976 gün ve 

7-1440-4855/38305 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Hasan Cerit tarafından 
yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığı
mıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesi in
celenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 
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Âdâna Milletvekili Hasan Cerit'in, yazdı soru 
önergesi cevabı (M. M.) 

Adana - Ceyhan Sarıbahçe ve Kıvrıklı köylerinin 
içmesuyu inşaatları 1976 yılı yapım programında bu
lunmamaktadır. 

Her iki köyde gerekli proje çalışmaları yapılmış 
olup, büro çalışmaları neticelendirilmek üzeredir. 

Projelerin tanzimini müteakip 1977 yılı içmesuyu 
yapım programına teklif edilmesi için YSE Adana 
Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkeri'n, İstan
bul Profilo Fabrikasında meydana gelen olaylara iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün ya
zılı cevabı. (7/1442) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak İçişleri Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygdanmla. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Soru : İstanbul Profilo Fabrikasında DGM'ne kar
şı işçi direnişi nedeniyle 18 işçi, işlerinden atılmışlar
dır. Atılan arkadaşlarının işe alınması için direnişe ge
çen işçilerle polis arasında çatışma çıkmıştır. Bu çatış
mada Yakup Keser adlı bir işçi göğsünden yediği bir 
kurşunla ölmüş, iki işçi ve bir polis tabancayla yara
lanmış ayrıca 12 işçi bir poliste önemli biçimde yara 
almıştır. 

Polisin, bu sırada yakaladıkları işçileri herkesin 
gözleri önünde dövdükleri, işkence yaptıkları, kadın
ları saçlarından yerlerde sürükledikleri ve ağır biçim
de hakaret ettikleri doğru mudur? 

Bu yasa dışı sahneleri saptamaya çalışan çok sa
yıda foto muhabirini tartakladıkları ve copla dövdük
leri, zorla makinelerinden filimlerini aldıkları doğru 
mudur? 

Polisin fabrika çatısına çıkan işçilere hedef alarak 
ateş etmesi sırasında Yakup Keser'in vurularak öldü
ğü ileri sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur? 

Doğru ise, Polis Vazife ve Salâhiyet Yasasının 16 
ncı maddesinde polisin ne zaman silâh kullanacağı 
belirtilmiştir. Bu maddeye göre polis, bu olayda an
cak «başka suretle defe imkân olmamışsa» silâh kul
lanabilirdi. İşçilerin kısa bir süre sonra İl Jandarma 
Komutanı tarafından fabrikayı terketmeye razı edil
dikleri de ortadadır. İl Jandarma Komutam gibi dav-
ramlmış olsaydı. Ne olaylar büyür ne de Türk işçisi 
ölmüş olurdu. Bu durumda sorumlular hakkında ko-
vuşturulmaya geçilmiş midir? 

Bütün bu çatışmalar sırasında polis müdürlerinin 
yanında çok sayıda sivil kişiler olduğu, bunlar ara
sında eski I nci Şube Müdürlerinden Yılmaz Aykut-! 
lu'nun da bulunduğu ve bunlann yönetime karıştıkları 
doğru mudur? 

Bütün bu sorumlular hakkında ne gibi yasal iş
lem yapılmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel 9 , 11 . 1976 

Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. (B) 
235580 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in önergesi. 

MiHet Meclisi Başkanlığına 
^ ligi : 14 . 10 . 1976 gün ve Genel Sek. Kanunlar 

Müd. 7/1442-4863/38360 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in önerge-! 

sinde yer alan hususlar incelenmiş ve cevaplan aşağı
daki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alman bilgilere göre : 
1. — İstanbul'da Profilo Sanayi ve Ticaret Ano

nim Şirketine ait işyerinde çalışan 1 800 işçiden 400Hİ-
nün 29 . 9 . 1976 günü başlattığı ve yetkililerce yapı
lan ikaz ve ihtarlara rağmen 30 . 9 . 1976 günü de de
vam ettirdiği işyerini işgal ve tahrip hareketleri sıra
sında, güvenlik kuvvetleri ile işgalci işçiler arasında 
meydana gelen olaylarda, polisin yakalanan işçileri 
dövdüğü, kadınları saçlarından tutup yerde sürük
lediği ve hakaret ettiği, foto muhabirlerini tartakla
yıp copla dövdüğü ve zorla makinelerindeki filmlerini 
aldığı hususlarında idarî ve adlî makamlara herhan
gi bir müracaatta bulunulmadığı; 

2. — Olay sırasında yaralanıp hastaneye götü
rülürken ölen Yakup Keser'in ölümü olayına C. Sav-
cıhğınca re'sen elkonulduğu, tahkikatın henüz sonuç
lanmadığı; 

3. — Olaylar sırasında, polis amirlerinin yanın
da görevleri icabı sivil polislerin bulunduğu, olayla
rın cereyan ettiği fabrikanın civarında, meskûn ma
halde obuası sebebiyle hayli kalabalık bir meraklı va
tandaş topluluğunun da meydana geldiği, bu arada 
eski 1 nci Şube Müdürlerinden Hgız Aykuthı'nun da 
görüldüğü, ancak; ne bu şahsın ve ne de başkaları
nın güvenlik kuvvetlerinin harekât ve yönetimine ka-
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rışmasmın bahis konusu olmadığı, ve zaman zaman 
meraklı kalabalığın dağıtılması yoluna da gidildiği; 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakam 

10. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, Rize ilinin teleks ve telefon santralinin 
durumuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı. (711471) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 5.10.1976 
Rize 

Osman Yılmaz Karaosmanoğlu 
Soru : 
2000'Iîk santralı bulunan Rize Merkez P.T.T.'sin-

de 4 620 kişi, ilçe, bucak ve köylerde ise 1 880 kişi ile 
toplam 4 620 kişi telefon almak için sıra beklemek
tedir. 

Rize'de 10 ihtiyaç sahibi teleks alabilmek için baş
vurdukları halde Akbank ve Yardımcılar Kollektif 
Şirketi olmak üzere iki adet tahsis edilebilmiştir. 

Trabzon P.T.T. Başmüdürlüğüne ayrılan 50 adet 
teleksten Rize'ye sadece 25'te biri, iki adedi öneril
miştir. Doğu Karadeniz'in mühim ticaret, sanat ve 
işçi merkezi durumunda olan Rize'den Ankara ve İs
tanbul'la yıldırım telefon görüşmeleri dahi 8 - 10 
saat beklemeyi gerektirmektedir. P.T.T. yetkilileri
mizin iddialarına göre nüfusuna oranla en çok yıldı
rım görüşmesi yapan il Rize'dir. 

Rize'de 137 köyümüz telefon bağlantısı için sıra 
beklemektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi bakımın
dan, 

1. — Telefon santralları kapasitesinin artırılması 
için ne düşünülmektedir? 

2. — Trabzon P.T.T. Başmüdürlüğünün teleks da
ğıtımındaki adaletsizliği, Rize'ye uygulanan P.T.T. 
ambargosu nasıl giderilecektir? 

3. — Rize -. Ankara, Rize İstanbul görüşmeleri 
için Trabzon'la bağlantısız, direkt kanal sayısının ar
tırılması için ne düşünülmektedir? 

4. — Köy telefon taleplerimizin olasılık şansı ve 
tarihlerini öğrenebilmemiz mümkün müdür? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4 . 11 . 1976 
Haberleşme Genel 

Müdürlüğü 
HGM : 11.909-20318-31868 

Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 15 . 10 . 1976 

tarihli ve 7/1471-4910/38568 sayılı yazısı. 
İlgide açıklanan, Millet Meclisi Rize Milletvekili 

Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun Bakanlığı
mıza tevcih eylediği yazılı soru önergesi ile ilgili (2) 
nüsha cevap ekte sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sorular ve Cevaplar 
Soru : 2000'lik santralı bulunan Rize Merkez 

P.T.T.'sinde 4 620 kişi, ilçe, bucak ve köylerde ise 
1 880 kişi ile toplam 4 620 kişi telefon almak için sıra 
beklemektedir. 

Rize'de 10 ihtiyaç sahibi teleks alabilmek için 
başvurdukları halde Akbank ve Yardımcılar Kollek
tif Şirketi olmak üzere iki adet tahsis edilebilmiştir. 

Trabzon P.T.T. Başmüdürlüğüne ayrılan 50 adet 
teleksten Rize'ye sadece 25'te biri, iki adedi öneril
miştir. Doğu Karadeniz'in mühim ticaret, sanat ve 
işçi merkezi durumunda olan Rize'den Ankara ve İs
tanbul'la yıldırım telefon görüşmeleri dahi 8 - 10 sa-
sat beklemeyi gerektirmektedir. P.T.T. yetkililerimi
zin iddialarına göre nüfusuna oranla en çok yıldırım 
görüşmesi yapan il Rize'dir. 

Rize'de 137 köyümüz telefon bağlantısı için sıra 
beklemektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi bakımın
dan, 

1. — Telefon santralları kapasitesinin artırılması 
için ne düşünülmektedir? 

2. — Trabzon P.T.T. Başmüdürlüğünün teleks da
ğıtımındaki adaletsizliğin, Rize'ye uygulanan P.T.T. 
ambargosu nasıl giderilecektir? 

3. — Rize - Ankara, Rize - İstanbul görüşmeleri 
için Trabzon'la bağlantısız, direkt kanal sayısının ar
tırılması İçin ne düşünülmektedir? 
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4. — Köy telefon taleplerimizin olasılık şansı ve 
tarihlerini öğrenebilmemiz mümkün müdür? 

Cevap : 1. — Rize merkezinin mevcut 2 000 hatlık 
santralı 1976 yılı Ağustos sonu itibariyle dolu olup, 
6976 adet bekleyen talep bulunmaktadır. 

Program gereğince mevcut santrale ilâve edilmek 
üzere 1976 yılında 1 500 hatlık, 1977 yılında ise 500 
ballık olmak üzere toplam 2 000 hatlık 2 nci bir ilâ
venin yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. 

2. — 40 kapasite! ik Trabzon otomatik teleks san
tralının faaliyete geçtiği günlerde müracaat tarihi itiba
riyle teleks aboneliği talebinde bulunanların abo
nelikleri gerçekleştirilerek adı geçen santralımızın ka-
pnsitesi dolmuştur. 

Rize iline vaki olan teleks talepleri Trabzon oto
matik teleks santralına irtibatlandınlmaktadır. 

Müracaat tarihleri dikkate alınmak suretiyle Rize' 
de beş adet teleks talebinin aboneliği gerçekleştiril
miş santralın dolu olması nedeniyle de halen dört 
adet bekleyen talep mevcuttur. 

1977 yılı sonunda faaliyete geçmesi beklenen ilâ
ve 3 760 hatlık teleks santralından 80 kapasiteliğinin 
Trabzon'a tesisine, 4 ncü 5 yıllık Plan döneminde de 
Rize'ye 40 hatlık Trabzon'a, da 120 kapasitelik ilâve 
santralın tesisine tevessül edilmiştir. 

3. — Halen Rize'nin İstanbul ve Ankara'ya 4'er 
kanallı irtibatı mevcut olup bugünkü trafiğine kifa
yet etmemektedir. 

Ayrıca; zaman zaman meydana gelen arızalarda 
konuşmalarda şikâyet konusu olan bekleme sürelerini 
geniş ölçüde etkilemektedir.' Eski bir sistem olan 
Cento sisteminden sağlanan bu irtibatlarda meyda
na gelen söz konusu arızaların giderilmesi için yo
ğun bir şekilde çalışılmakta ise de yukarıda arz 
olunduğu üzere eski bir sistem olması nedeniyle tam 
randıman alınamamaktadır. 

Ancak irtibatların artırılması da bugün için müm
kün olamamaktadır. 1977 yılı sonlarında servise ve
rilecek elan 1 800 kanallı radyolink sisteminin tesisi
ni müteakip Rize'nin şehirlerarası irtibatları artırıla
cak ve konuşmalardaki gecikmeler önlenebilecektir. 

4. — Rize'de 35 köyümüz şebekeye irtibatlıdır. 
4 köyde ise işyerimiz olup, şebekeye irtibattan önü
müzdeki yıllar yatırım programlarında gerçekleştiril
mesine çalışılacaktır. 

Bunlar dışında Rize'ye bağlı köylerde ise işyeri 
açılması ve şebekeye irtibatları hususu incelenmekte 
olup keza önümüzdeki yıllar yatırım programlarında 
imkânlar ölçüsünde gerçekleştirilecektir. 

11. — Adana Milletvekili Osman Çıtmk'ın, Baş-
bakan'ın Trabzon'da yaptığı konuşmaya ilişkin, Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün 
yazılı cevabı. (7/1481) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süleyman 

Demirel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınız saygı ile arz olunur. 11 . 10 . 1976 

Adana 
Osman Çıtırık 

Soru : 
Sayın Başbakan 8 . 10 . 1976 Cuma günü Trab

zon'da halka hitaben yaptığı konuşmasında «Mübarek 
günlerden Cuma günü aranızda bulunduğum için Al
lah'a şükürler ediyorum. Bu Cuma günü camiye gi
delim, hep beraber Allah'a dua edelim, şeytana uyan
lara rağmen biz duamızı ederiz. Camiden nurlanmış 
olarak çıkarız.» dedikten sonra, okunan ezanla bir-! 
likte konuşmasını tamamlayıp, Adaparkı Camiinde 
Cuma namazım kılmıştır. Şimdi : 

1. — Konuşmayı yaptığınız sırada üzerinizde Baş-r 
bı kanlık sıfatının bulunduğunu, konuşmanızda biz
zat kendiniz beyan etmektesiniz. Başbakan sıfatı ile 
yapılan bu tür konuşmaların nitelikleri Anayasanın 
2 nci maddesinde belirtilen layik Cumhuriyet ilkesine 
ters düşmemekte midir? 

2. — Konuşmanızda bu cuma günü camiye gide
lim, hep beraber Allah'a dua edelim demek suretiy
le, sizi dinlemekte bulunan halkı ibadete zorlamış, 
dolayısıyle Anayasanın 19/3 maddesini ihlâl etmiş ol
muyor musunuz? 

3. — Bu konuşmanız baştan aşağı, Genel Başka
nı bulunduğunuz Adalet Partisine siyasî, kendinize 
şahsî çıkar ve nüfuz sağlama amacına yönelik olduğu 
açıkça belirgin bulunduğuna göre keza Anayasanın 
19/5 maddesini ihlâl etmiş olmuyor musunuz? 

4. — Bu konuşmanızı aynı zamanda A. P. Genel 
Başkam olarak yaptığınıza göre keza Anayasanın 19/5 
maddesinin son hükümleri uyarınca, partinizin Ana
yasa Mahkemesince temelli kapatılabileceğini hiç mi 
düşünmediniz? 

5. — Cezaî yönden konuşmanızın T. C. K.'nun 
163/4 hükümlerini ihlâl ettiğini ve bir gün bu ko
nuşmanız nedeniyle hakkınızda kamu davası açacak 
Cumhuriyet Savcısı bulunabileceğini neden düşünme
diniz? 

6. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev kap
samına T. C. K. 163 ncü maddesini almayışınız, yak
laşan genel seçimler öncesinde bol bol bu tür ko-
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nuşmaları yapma veya yaptırma amacına mı yöne
liktir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 3 . 11 . 1976 

Sayı : 3-822 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Sayın Baş
bakana yönelttiği soru önergesine, Başbakan adına aşa
ğıdaki şekilde cevaplarımızı arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Seyfi Öztürk 

Devlet Bakanı 
Soru önergesinde ileri sürülen hususlar itham ve 

ihtimaller hiçbir şekilde varit değildir. 
Anayasamıza göre; herkes vicdan, dinî inanç ve 

kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dinî inanç ve ka
naatlerinden dolayı kınanamaz. 

Başbakanın Anayasa ve kanunların bütün vatandaş
lar için kutsal tanıdığı haktan mahrum bulunduğunu 

düşünmek Demokratik Anayasanın özü ve sözü ile 
bağdaşamaz. 

Hürriyetçi Demokrasi, Anayasanın tespit ettiği 
kurallara uygun olarak haklardan yararlanmakta ve 
hürriyetleri kullanmakta kimseye imtiyaz tanımadığı 
gibi birtakım töhmetlerin yapılacağı ihtimâl ve en
dişesi ile bu hürriyet ve haklardan yararlanmayı ber
taraf etmez, aksine imkân hazırlar. 

Devlet güvenliğine yönelen tehlikelerin ne oldu
ğu 1971 -. 1973 döneminde görülmüştür. Bunlar hak
kında Devletçe teşhis konulmuş, kamu vicdanında ke
sin yargı doğmuştur. Ayrıca, Anayasanın 55 nci mad
desi değiştirilmiştir. 

Kanun yapma iradesi Meclislere aittir. Meclisle
rimiz tasarı ve teklifleri kendi iradeleri ile olgunlaştı-
rırlar. 

Bu konuda başkaca tartışmaya yer ve mahal ol
madığı kanaatindeyim. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
5 NCİ iBİRLEŞlM 

9 . 11 . 1976 Sak 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açıik bulunan 1 asıl 

üyeliık 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 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

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

2. — 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) 

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

4. — İçel Milletvekili Ora! Mavioğlu ve 9 arka-* 
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek amat 
cıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daş mm, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nei, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl 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 
ibir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

7. — 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 nei, Millet Meclisi İçtüızüğÜnün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşlundan 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) 

9. — Çorum Milletvekii Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mûtat Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 'bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 



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

ıll. — Adana Milletvekili Emin Bilen Türoer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaytbını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amaci'yle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

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

13. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Muftılu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl-
majsı, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hanlgt kıslmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

14. — 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) 

15. — tçel Milletvekilli 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 1Ö2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araşıtırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulufe 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. i(10/3ıl) 

17. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletveikili Mehmet Altınsoy ve Ronya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

18. — Muğla Milletveikili Ahmet Buldanlı ve 9 
adkadaŞının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (fi 0/33) 

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

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

21. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisi İçtüzÜgünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

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

23. — Adana Milletveikili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ak Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü-



günün 102 nci maddeleri uyarımca hir Meclis Araş
tırması açılmasıma ilişkim önergesi. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşınım, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarımın nedenlerimi saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 mci, Millet MecMsi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişjkm önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşınım, rüşvet olayınım nedenlerimi saptamak 
amacııyle Anayasamun 88 nci, Millet MecUM İçtüzü
ğünün 102 indi maddesi uyarımca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

26. — Afyonkaralhisar Milletvekilli Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşımın, toplumumuzda amarşi ya
ratarak Anayasa! düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış eitkenterie 'alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasamın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 102 
mci maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkim önergesi. (10/41) 

27. — Bundur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşınım, gül üretimimi geliştirmek, üreticimin ör
gütlenmesini ve finansmanını • sağlamak içim gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Amayasamım 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğümün 102 nci maddeleri uya
rımca bir Meclis Araştırması açılmasıma (ilişkim öner
gesi, (10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşınım, Orta Doğu Teknik Ümivers&tesinim bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygum oflup olmadığım ve meydana gelen olaylarım 
gerçek medemlerini saptamak amacıyle, Anayasamın 
88 nci, Millet Meclisi İçitüzüğümüm 102 ncd mad
deleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkaidaştmm, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsın/tiyle cam ve mal kaybına sebep olan komutlar 
için alımıacak (tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerime gönderilen yardımın yerime ulaşıp ulaşma
dığımı saptamak amacıyle, Anayasamım 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarımca 
bir Meclis Araşitıırmıası açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

30. — Adama Milletvekili Osman Çntırık ve 9 
arkaldaşınnn, vergi iadesi sistemimim aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğimi bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır
sa Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 moi, Millet MeöM İçtüzüğümün 
102 nci maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkim önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldamlı ve 
9 arkadaşınım, müstehcen (neşriyat ile Türk sime-
macılığımın sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri. saptamak amacıyle, Anayasamın 88 mci Millet 
MecMsi İçtüzüğümün 102 ncd maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasıma ilişkim önergesi. 
(10/46) 

32. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşımın, küçük sanayiin ülke kalkımmiasıma 
daha etkili bir ka'tkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasamım 88 ncd, Müet Meclsd İçtüzüğümün 102 
nci maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açıl
masıma diskin önergesi. (10/47) 

33. — Hatay Milletvekili Malik Yılmam ve 15 
arkadaşımın, Petrol Ofiisdmim kuruluş amacıma uy
gun olarak çalışıp çalışmadığımı, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerim bulunup bulumımaidığı-
mı saptamak amacıyle, Anaıyasamım 88 mci, Mfflet 
Meclisi İçtüzüğünüm 102 ncd maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasıma ilişkim önergesi. 
(10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin. 
memleket tarımına ve ekomorndsime verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasamım 88 mci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ncd maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasıma ilişkim önergesi. 
(10/49) 

35. — İçel Mfflietvekdli Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşınım, spor ve beden eği/tiiımi sorunumum ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayaısamım 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 102 mci maddeleri 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasıma ilişkim 
önergesi. (10/50) 

36. — İzmir Milletvekilli Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşmım, TARİŞ ve buma bağlı işletmelerde 
meydana gelen olaylarım nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi. (10/51) 

37. — Urfa -Mîletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, muştaki karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyafiî amaçlarla il emrine bağtemasınım doğuraca* 



ğı mahzurları ve "dağıtılması önlenen hazin© arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 neti, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ned maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araşıtırmıası açılmasına ilişkin önengesi. 
m/52) 

38. — Balıkesir Milletvekili Necati Gebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları 'ile savaşta başarısız
lığın nedenlerimi ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alıma poftikalanının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclsıi içtüzüğünün 102 ned 
maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılıma-
sına ilişkim önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya vendiği savun
ma planliarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını anaşıtırrnıak ve gerekli tedbirleri sapta
mak: amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhya/oğlu ve 
12 arkadaşımın, «Ulusal Bor Poiıtıikamızı» geciktir
meden saptatmak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca ıbir Meclis Araştırması açılmasına iişikin öner
gesi. (10/55) 

41. .— Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldıran 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'1! öğrencilerim öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konuşumda, Anayasa-
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önengesi. (8/5) 

42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik MaıMcemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Geneli Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faa
liyetlerini ve Hükümetlin bir kanadının (bunlarla 'İliş
kisi olup olmadığımı saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca ıbir Meclis Araştırmıası açılma
sına ilişkin önergesi. (lQ/56) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Anaslı ve 9 ar
kadaşınım, canlı hayvan destekleme ataı politikası

nın ülke yararına olup olmadığımı saptamak aırmay-
le, Anayasamın 88 mci, Milet Meclisi IçfcüzüğMa 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Mecis Araş
tırması açılmasına ilişkim önergesi. (10/57) 

45. — Afyomkaramisar Milfeftveklii Süleyman 
MuiElu ve 9 arkadaşınım, Kalkınma Fonunum Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl 'foaıraaadığımı, fcinv 
tere ve hangi ftkmalaıra ödeme yapıüdığanı saptamak 
lamacıyle, Anayasamın 88 mci, Mileıt Mecfed İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açıfaasıma ilişkim önepgıesi. 
(10/58) 

46. — Giresun Milletvekili Oriham Yılmaz ve 10 
arkadaşımın, kıyı yâğmacılığımıım ömlemememesi ne
denlerimi saptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, 
Milet Meclisi İçtüzüğünüm 102 ve 103 mcü madde
leri uyarınca bir Meclis Anaştanası açılamasına 
iişklin önergesi. (10/59) 

47. — Urfia MiMetvekiI Celâl Paydaş ve 12 aa> 
kıaJdaşınım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu böljg©fertl-< 
nıin somrtîanım ve bu sıorankrım çözüm yolarımı 
saptamak amacryle, Anayasamım 88 mci, Milet Mec
lisi İçtüzüğümün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca 
bir Mecis Atıaşitırimıası açıümasıma aJlişkim önergesi.! 
(10/60) 

48. — İstanbul MüıHetvekilfi Mehmet Emıin 'Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaeıvlerimdekli 
itultuklu ve mahkûmlarım baranına, besfenme ve sağ
lık koçularımı saptamak lamacıyle, Anayasamın 88 
nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 mcü 
maddeleri uyarımca ıbir Meclis Araş'tınması açıitea-
sıma ilişkin önergesi. (10/61) 

49. — Yozgat Milletvekiffi Nediim Korkmaz ve 
9 arkadaşınım, Devlet Planlaıma TeşMâtı Kafcn-
ma Fonunun nasıl harcianldığı, kimilere ve naniği 
firmalara ödeme yapıldığımı sapmamak amacıyle, 
Aniaıyasıanım 88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünüm 102 
ve 103 mcü maddeleri uyarımca bir Meclis Araştır
ması 'açıümasıma ilişkin önergesi. (10/62) 

50. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerimde çalışanlarım sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları içim gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasamın 88 mci, Millet MecM 
İçtüzüğünüm 102 ve 103 mcü maddeleri uyarımca hir 
ıMecMs Araştırması açılmasına ilişkim önergesi.. 
(10/63) 

51. — Konya Miüefcveküli Faruk Sükam ve 9 
arkadaşımın, İstanbul'da son çıkan yanıgımlanm se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana-



— 5 
yasamn 88 nci, MMet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 aoü mıaddelıeıü uyaranca bir Meclis Araştırması: 
lacıümasma ilişkim önergesi. {10/64) 

52. — Bskfrşeh&r MiietvelkilLi Niyazi Onal ve 11 
aırfoaıdaşınm, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
{yana varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Amaıyasıanın 88 nci, MilÜıet Meclisi İçtüzüğünün 102 
•ve 103 ncü malddıelerd uyarınca btk Mecis Araştır
ması açıiknasıoıa üıişk&n önergesi. (10/65) 

53. — Bsfcişehir Miüötveki'lli Niyazi Onat ve 9 
aırlkaAiaişmın, ülkemizdeki mıaden kömürü ve inytilt 
yataklaınnın rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy-
9b, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 
. 54 — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 

arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekil ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (1069) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca hir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

58. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas

yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

60. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

61. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si -konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyb, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri .uVarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
nm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 
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66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada

şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına "lişkin 
önergesi. (10/82) 

68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
iliş-kin önergesi. (8/7) 

69. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına Uişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarında bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın Ş8 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. —Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet AlLnsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 

meydana geien değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü&anün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddel'eni uyarınca bir, Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekilli Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili-
ğinıiziin geliişememesdnin nedıenılerıinıi saptaımaık ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ye 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgeLenaırası dağıiınıının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103-ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
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j nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 

I Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci,'Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-

I masına ilişkin önergesi. (10/100) 
89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 

12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı , mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genci Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

93. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa-

94. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
k'ili İstanbul Milletvekili Ali Nejat ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
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nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 
Anayasamn 88 nci„ Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

96. — îzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle» Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/107) 

97. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

99. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

100. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

101. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca, bîr Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

102. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

103. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLlK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

104. — Afyon karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

105. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

106. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 ncî, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

107. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plaka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

108. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

109. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, istanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa/ 



— 9 

nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

110. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 

111. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

112. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

113. _ Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

114. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkili öner
gesi. (10/125) 

116. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanmdan sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanmdan sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so~ 
rüya çevrilmiştik 
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15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

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

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

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

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

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) . 

24. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

26. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turban ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinün, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başjbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

38. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

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

42. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 
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43. —• Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 

hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

4 4 . — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş
bakan ve tmar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

45. -— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf . gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cmiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

51. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

54. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

55. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

56. — Burdur Milletvekili Faik Kıfbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

57. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

58. — 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) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin tmar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

62. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

63. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

64. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi. (6/123) 

65. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

66. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

68. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

69. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 
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71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si

gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

76. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

77. ;— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

78. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

79. — 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) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

S2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

83. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atına Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

85. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru Önerge
si. (6/155) 

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

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

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

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/170) 

95. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 
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97, — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 

Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (•> 

98*. — Samsun Milletvekili İrfan Yanktrtan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Siföhfa Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

100. — Muğla Mffllelüvddilii Ahmet Bufldank'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

10i, •— A$yö#?a*a!h$sajr MifeSvökiŞ Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

102. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
tstanbujt Beyoğlu. Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

103 IstooJbuI M'ÜMıetveıkai Reşit Ülikfâr'in İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözdü soru önergesi (6/194) (*•) 

104. — İçel M$!te!i<v<eklM Süleıyiman Şimşeklin, (kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

105. — Urfa MütfetMeflciıl AbdüıîÖçlaldir ÖnceFin, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/180) 

106. — femtür MaffletveMllI Yüklet Çaflcmör'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193} (*) 

107. — tamSr Milfetivek* Yü&lsiei Çafcmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

108. — İçe* MMvtfklM Süleyman ŞÖmşeflcIin, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

109. — Zonguldak Mldfcvtekıli Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan «Türkiye 1975», adlı kitaba ilişkin Turizm 

ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

110. — Gazjianıfiep NDükrtlvdkffti Yusuf özıaürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde. 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

111. — Dâyatfha&ır MM&mkM Matoıut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka* 
nından (Başbakan Yardımcısı) söziö sora önergesi. 
(6/199) (*) 

112. — Blumdur MtMıdtlvefküli A l Sanüı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202> (*) 

113. -*. Zoo^lidalk 'MilleMkii Kejmsl AnadoT 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

114. — Sivas Hiietvekiili MuJsltafa T-iimDsi'nfe,; te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

115. — AidJana MJtetv'elkuK tlter Çubujkç^nurı, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî- Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

116. — BsSdşehir Milletvekili Murat Kâhyaoğhı' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*). 

117. — Ankasa Müfeftive8dü €evat önderin, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

118. — İstanbul MMleüvelkffi İlhan Özbay'un, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

119. — Diyartoalkif Mil|e*Mkl$i.; Hasan DeğWin, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

İ 20. — Yozgat MMöüve&ili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
göstenifere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 
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121. — Kahramanmaraş Mlilfeüvdkffi Halt Evli-
ya'nin, Bakanlığın yüksek derecelii miemuirflarııadan: 
bazılarının siyasî toplantılara kaıtal'dıfklıaıriinıa ilşfcin 
Enıerjii ve Talbiî Kaynaklar Batanımdan sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

122. — Muğla Miiletvdkii Ahmet Buldaniı'nın, 
TRT Kuruınu Genel Mükiürüne ilişkim Devlet Ba-
kanıından sözlü soru önergesli. (6/192) 

123. — 'Samsun MİJİlstivdkii Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zefcâi BaHoğlu'nunj Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

124. — Muğla MffidavdkiHi Ahmet Buldanlı'nm, 
Orttıa Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

125. — Antalya MûUieıtiveMi Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspenldos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Küftür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

126. — Anlkaıra Miiılfetveıkli Neddet Evliiyagiiriri, 
Bulgaristan gümrüğünü demetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bafcanınldan sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

127. — Anltaflya Mile*velkilli Bahri ÖzçelMn, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

128. — lisiCadbul M'IMvdkili Mehımıelt Emin Sun
gur'uın, İstanbul Kapak Çarşısına ilişkin Devlet Ba
fcanınldan sözlü soru önergesi. ((6/226) •(*) 

129. — Aydın Mildtivdkili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsifaillikler için yıapıllan harcamalarda tasarruf ya-
pıllmıaısınıa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

130. — Aydın Milletvekilli M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çedik mamulleri ithalâtına tahsis üdilten dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

131. — Ordu Müllettıvelkili Senali Yazıcı'nın, fındık 
taiban fiiyatmıa ilişkin Ticaret ve Gıda - Taram ve 
Hayvancılık (bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

132. — Muğla MıM'eitlvekili Ahtoett Buldaolı'nm, 
TRT eski Genel Müdürüyle Igili Danıştay kararına 
ilişkin 'Başbakandan sözü soru önergesi. (6/2011) 

133. — Muğla MMetovöklIi Ahmet BuManlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genıel Müdürüne ilişkin Başiba
kanıdan sözlü sora önergesi. (6/229) (*) 

134. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına Üşkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) <*) 

135. — Ispatritia Milletvekili Muisltafa Gesur'un, 
Boevit ve Irmak Hükümeıtleri ziamanmıda verilmiş, 
Danıştaıyın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
narlarına iüişkiın Barbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

136. — SM M'iılldüvdklili Netti Oktay'ın, Başba
kan Yaıridıımoısı Neemeitöin Bribafcan ve Bayınıdıırilık 
Bakanı Penim Adak'ın Güney Doğu gezilierindekli 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/232) (*) 

137. — Siirt Mlıkıtivefoi'li Ndbil Oktay'ın, Başba
kan Varidımcısı Necmetltin Erlbafcan'ın Siht'tıe «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

138. — Ordu Mliiettıvek'Ii Musltalfa KetmaT Gö-
ınül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

139. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

140. — Hataly Mildtivekii Salbri Ince'nün, Hatay 
(iline atanan Millî Eğitim Müdürüne iişkjin Başba
kandan sözlü sioru önergesi. (6/234) (*) 

141. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
ıgur'un, Istanlbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

142. — Muğla Milletvekili Hali Dere'nıin, ülke
nizdeki işsizliğe iişkin Başbakandan sözlü s/ora1 

önergesi. (6/236) (*) 

143. — Bingöl M'iidtjydklili Hasan GelâletJtin Ez-
man'ın, Yusuf Ka)hnaman Pols Okullundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/2)11) 

144. — Muğla Mileltlveklii Halil Dere'nin, görev-
ıden alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 
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145. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 

Uluslararası Türk Folklor Kongresine 'iştirak ettiril
meyen tiki profesöre ilişkin Kültür Balkanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) •(*) 

146. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaşta (bulundurulmasına 
Üşklin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

147. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapıları gösterilere katılan 
Türk öğrmeiferine ilişkin Millî Eğitimi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/212) 

148. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir' - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

149. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için genekl tedbirlere 
ilişkin Malî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/241) (•) 

150. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruiliuışîllarjında yapian latöamalaıra ve Danıştay kanar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243)' (*) 

151. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbaflcamdan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

152. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Baklanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

153. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile baza bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözM soru 
önergesi (6/246) (*) 

154. — Amasya Milletvekih' Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kaldrolarınıın dağıtımına, ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

155. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müisteşaırıaıın köy öğretmenlertylle ilgili sözleri
ne iişkin Millî Eğitim Bakanından sözM soru öner
gesi. (6/248) (*) 

156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve naikledilen öğ
retmenler© ilişkin Başbakan ve Milî Eğitimi Bakanın
dan sözü soru önergesi. (6/249) (*) 

157. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gdllfoı, öğretmen tayin ve naMlerine ilişkin Milî Eği
lim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

158. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gurdun, TRT Genel Müdürünün Kıibns gezisine ölş-
(kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

159. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanü'nın, 
Ankara Belediye ıBaşkanınıın Moskova, seyaihaltine 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/214) 

160. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Milî Eğitim Müdürü ile EğMm Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine iiişjkün Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

161. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve könsofos-
Huklarımıza yapılan suikasttere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/2115) 

162. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Hükümetlin Komünizm tehlikesine 'karşı aldığı tedbir
lere (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.. 
(6/253) (*) 

163. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
yurt dışma kaçan Mıgmdıç Şeiefyan'a uşkun Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

164. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

165. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düzıiçd Öğretmen Okulu Müdürü ve ibazı öğretmen
lerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

166. — Muğla. Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase-
(betlerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

167. — Muğla Miletvekili Halil Dere'nin (bir 
genel müdüre ilişkin Milî Eğitini Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

168. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'riın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na-> 
kilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

169. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğiltim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

170. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Millî Eğittim Bakamından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 
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171. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ-
rateDm «ayin ve naikileriaıe iffişfcin Millî Eğitim Ba-
fcamndan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
(tayin ve oatoiHerte saMnrı/ya uğrayan öğretmenlere 
Silkin M'iBî Eğitim Baıkamndıan sözlü soru önergesi. 
(6/263) (•) ' 

173. — GİEesun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemü öğreffloi datylam £1© almmıası gereken ted-
hirîfâBe i$şkM Başbakandan sözlü soru önerge&L 
(6/264) {*) 

174. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men, Msesıi mezunlarına iMşkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü, soru önergesi. (6/265) (*) 

175. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

176. — Muğla. Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlanna ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

177. —• İiçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara MMî Eğitim Müdürüne ilişkin Milî Eğiten Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

178. — Antalya Milletvekili- Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara iüşkan Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğju'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımınla ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/2X6) 

180. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/217) 

181,. — Adana, Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde baızı tutuklularla dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/218) 

182. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun. Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adli oyuna (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

183. '—- Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize. Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Babanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

184. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

185. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin MIH Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

186. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumlu» köşesinde çıkan bir yazıya öişkan Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

187. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önerigesi. (6/219) 

188. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

189. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü-
Bir'dn kuruluş ve çalışmıalıarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

190. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974-
1976 yılarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan lurcamıalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

191. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/220) 

192. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

193. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/282) (*) 

194. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

195. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 .. 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

196. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığb'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

197. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

198. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 



199. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere iişkıin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

200. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Iisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

201. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev 'alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

202. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

203. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

204. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa a&nıa ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

205. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
buniaırın kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

206. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

207. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
îşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

208. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayesri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

209. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

210. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Deçlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi.. 
(6/24C) 

211. •— Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

212. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

213. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

214. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3C3) (*) 

215. — İstanbul Milletvekili Orhan Birglt'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum-' 
larımıa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

216. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

217. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner-

. gesi. (6/307) 
218. —•• Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren

cilerin okullarda- siyasî parti rozetleri .taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakamından sözlü soru önergesi^ 
(6/308) (*) 

219. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma karan alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3C9) (*) 

220. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/3CO) (*) 

221. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan- açık
lamaya ilişkin Baş'baikandan sözlü soru önergesi. 

[ (6/310) (*) 



— 18 

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/344) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

224. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

225. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

226. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

228. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

229. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

230. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

231. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) • 

232. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

234. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

235. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

236. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çan eri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

237. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'mn, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruştur
ma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

238. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

239. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

240. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

241. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

242. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

243. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

244. — Bingöl Milletvekilli Hasan Ceiâlafctin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi. (6/339) (*) 



(245. — Balıkesir Miletvekiii Necati Cdbe'nin, I 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

246. — Kars Milletvekili Doğan Araish'nın, 
Kars'ın bazı ilçe ve köylerinin arazi sulama proje
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ı 
sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

247. — Adana Miletvekiii Hasan Ceritlin, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin îçişleri Bakanından - sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

, 248, — Adana 'MiletveMli Hasan Ceritlin, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

249. — Muğ'ta 'Milletvekili Ha i l Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
scru önergesi. (6/346) (*) 

250. — istanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve Tek

noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 
251. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is

kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

252. — Hakkâri Miletvelli Mik'aal İlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

253. — Giresun Milletvekilli Orhan Yıimaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

254. — Çanakkale MiietvekıiM Orhan Çaneuıi'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibeti-
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 
(*) 

255. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

256. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğılu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından scîzlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

257. — Eskişehir Milletvekilli Murat Kâhyafoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin'1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

258. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaıoğ-
lu'nun, Çifteler ilköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 

. soru önergesi. (6/356) (*) 
259. — Eskişehir Milletvekilli Murat Kâıhyaoğ-

Iu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

260. — izmir Miiiletvekü Neccar Türkcan'ın, Si
irt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin izmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

261. — Çanakkale Mlletvelli Onhan Çaneni'nan, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

262. — Ankara Milletvekili Necdet Evlliyagü'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

263. — Çanakkale Miiıetivekilıi OrJhan Çanieri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

264. — Muğla Milletvekili Ha i l Deıne'nıin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

265. — Muğla Miletvekiii Ha i l Deıne'nıin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

266. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Muğla 
Devlet Su işleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

267. — Adana Milefcvekli Hasan Cerlüt'iin, Yay- -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

268. — Amasya Milletvekili Ortıan Kaıyııhan'ın, 
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akı-
tılmasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 
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269. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşeklin, 
Onta Doğu Teknik Üniverisiltefsıiınlin Mers(in ıböfUgeslin-' 
de açacağı Deniz Bilimleri Böfllümünıün engdUienmıe-
sline düşküm Başbakandan sözlü soru önergesi.' (6/374) 
(*) 

270. — Konya Mıiletvekdi Fıarulk Sükan'ın, 
Başiba'kanılik, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayıilı Ka
nunların kapsamına giıren kuruluşların kadrolarıma 
fillişkıin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

271. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Multîlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespitti 
ficin, yapılacak merkezî sisıtem sMiavfanma ilişkin 
Başlbakanldan sözlü soru önergesi. (6/B76) (*) 

272. — Manisa Millietvekü Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütlü pamuk taban fıiyıaltı 'ile atoaç fliyaıtı ama-
ısjtn'dalki fardın üreticiye ödenmesine îişklin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

273. — Trabzon Milletvekili Ahmet 'Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanımarnasına ilişkin 'Millî Eğitiim 
'Balkanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

274. — Bolu Milletvekili. Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
ıbellgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Balkanından «özlü soru önergesi. (6/379) (*) 

275. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

276. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
sioru önergesi. (6/381) (*) 

277. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, imam - hatip, okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

278. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

279. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelikln, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) '(*) 

280. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' 
in, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/385) (*) 

281. — Konya Milletvekili Faruk SÜkan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

282. — İstanbul Miilteltveklil Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

283. — İstanbul MiMetveMi Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

284. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. AJDtın-
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

285. — İstanbul Mul'Ietvıekili Reşit Ülkerlin, Meri 
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

286. — İstanbul Miltetvekliffi Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına 'il'işkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630i sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 , 11 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/100) (S. 
Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 16.6.1975) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 , 4 . 1976) 
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3. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce

za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
h i : 11 .5 ,1976) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

6. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 ndi maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıiibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun, 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu, (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alman 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5.4.1976) 

X 10, — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünyâ 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü* 
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları, (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi : 24.3.1976) 

X 11. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları, (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi: 11.5.1976) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve 
Tanıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları, (1/268) (S. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11.5.1976) 

X 13. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları, 
(1/348) (S. Sayısı:321) (Dağıtma tarihi: 12.5.1976) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi: 12.5.1976) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/27Ö) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 1 2 . 5 . 1976) 

X/id. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları, (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 'kanun tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/306) (S. Sayısı : 
3 29) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 



X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan îslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 33Ci) (Da
ğıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Eği
tim işbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonlarır raporları, (1/299) 
(S, Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi: 13.5.1976) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk. Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış-, 
işleri ve Plan komisyonları raporları, (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13.5.1976) 

X 21. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri 
saptanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra

porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 

X 22. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş-. 
meşine katılınmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 24.5.1976) 

X 23. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli La-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

24. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34"ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19A1976) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan Utu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun .teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1976) 

26. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 11 . 2 . 1975, 
1 .7 . 1975, 14 . 5. 1976) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve îçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

29. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 ' . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 30. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 
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31. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

32. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

33. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217)'(Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

34. — 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) 

35. — 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) 

36. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 .1976) 

37. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

38. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 39. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü

ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

40. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

41. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 .4 .1976) 

X 43. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 44. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

45. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 46. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 47. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı ; 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 , 1976) 



X 48. — İzmir Millet vekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310). (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

49. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 50. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'rn, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayıh Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

51. — Muş Milletvekili Tekin ileri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

53. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 5 . 1976) 

54. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

55". — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis

yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi ' 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
doiayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba-, 
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

59. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı.ıda kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tanihi : 18 5 . 1976) 

60. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

61. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 1976) 

62. — 6132 sayıh At Yauşlan hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
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tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 197Q 

X 63. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in biıa ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtü/.agün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

65. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

66. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanım ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1 /429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

67. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan •'komisyonları raporları. (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

X 69. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

70. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

71. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 ncd maddesinfiın dteğiştiritaeskıe 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

72. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 10 ar
kadaşının, Esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

73. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerimin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

74. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'm aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6 . 1976) 

75. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

76. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11.6.1976) 

77. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve iman 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3 . 7 . 1974,11.6. 1976) 

78. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 



tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
210 ve 210'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975, 
11.6.1976) 

X 79. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
pora. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'e 1 ndi ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

X 80. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

81. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun teklifine dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Komis
yonu rapora. (M. Meclisi : 2/44, 2/99, 2/247, 2/348; 
C. Senatosu : 2/97) (M. Meclisli S. Sayısı : 223'e 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1976) 

X 82. — Tekel Kurumu Kuruluş kanunu tasamı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

83 — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 noi maddesinin (A) fıkra

sının değiştirilmesine daıir kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu rapora. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 84. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılr 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri. (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 85. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Mille'tvelkili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının,. 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
istanbul Milletvekili Necdet Ölçmen ile Şükriye Tok* 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Byüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 86. — Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetMsine ve uygulanacak kanuna dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/449) (S. Sayısı : 371) Pağıtma tarihi : 18.6.1976) 
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X 87. — Ceza kovuşturmalarının aktarılması
na dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygu
lanması hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 
374) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 88. — Genel Sağlık Sigortası kanuuü tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım îndbeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

89. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

90. — Konya Milletvek'ili Şener Bartal'ın, 4250 
sayılı ispirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun töklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 , 1976) 

X 91. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 
Kırallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözleşmeye Ek Protolkolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. (1/445) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 92. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri 
Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 93. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler dklenmesi hakkın
da kanun tasarısı 'ile Konya Milletvekili Şener Bat-
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
An'kara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Mffletvekfli Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
de) (Dağıtıma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

94. — Eşlldşehür Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

95. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 noi maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 96. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 97. — Talbiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy işleri, Adaleit ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 98. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'da bîr üniversite kurulması baklanda 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 99. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

100. — 1475 sayılı iş Kanununa bîr madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 ndi maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) Pağıtma tarihi : 1.7.1976) 

101. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal 'ile is
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen-
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mestine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağnema tarihi : 5 . 7 . 1976) 

102. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
S nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

X 103., — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan hukukî ve cezaî konularda adlî yardım
laşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/335) (S. Sayısı : 387) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

104. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 .. 4 . 1976, 
& . 7 . 1976) 

105. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 106. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları, (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

107. — Aydm Milletvekili İsmet Sezgin-in, İbra
him Okta-roğlü 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
riVin eşi ve çocuğuna vatanî hizimet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 

raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

108. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S, Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

109. — Kırklarelli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmeline ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

110. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasma 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

111. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar-< 
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu ismail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş , bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 9 7 . 1976) 

X 112. — Îslâmî ilimler Akademileri kanunu ta-! 
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün Üe 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
îslâmî tümler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

113. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir-ı 
ne Milletvekili llharM Ertemin, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinîn Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak-* 
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı* 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

(Millet Meclisi Birleşim : 5) 
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Toplantı : 3 

Bursa Milletvekili Kasım önad ım ve 3 Arkadaşının, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi Hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Deği
şikliğe Dair Millet Meclisi Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 

2 / 2 9 5 ; C. Senatosu : 2 /95) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 564) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 . 5 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3490 2195 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 6 . 2 . 1976 gün ve 1473 sayılı yazınız : 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun. 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun tekli

finin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 5 . 1976 tarihli 63 
ncü Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim, 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 110 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

102 
7 
1 

Not : Bu teklif Genel Kurulun 6, 13, 29 .4; 4, 5 . 5 . 1976 tarihli 52, 54, 61, 62 ve 63 ncü Birleşimlerinde 
görüşülmüştür. 

Değiştirilen maddeler : 

MADDE 13. — 

MADDE 1 — 
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Btfteçe Plan Koftıfcyömı Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Pldh Komisyonu 

Esas No. : 2/295 
tarar M. : 131 

7,6. 1976 

Mfflet Mecl&i Ba$"kanhgına 

Cüffnftcürîyet SMaribsu Getfet Kuruteffifft 5 . 5 . \9% ttafihött, 63 ricü Biıİeşimhimde d^iştfrilıerek kabul edi
len «Bursa MiHetvekril'i Kasım önafdttn ye 3 aricadaşınm 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Mad-
dıasinıin 1 nci FJkrasmın Değiştirilmesine Dair Kanun TTeÖcİİrri» Maliye Bakanlığı temsMslinin de katıldığı 
toplanıtıdıa incelen/di ve görüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değüşadikler Komisyonumuzca da yerinde görülerek 
beniTOsenımıiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunutaaik üzere, Yüksek Başkanlığa saıygı ile arz olunur. 

Balkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

jfcâtİp 
Elâzığ 

Haşan Buz 

Çankırı 
Mehmet Â$ Arsan' 
jrrfkaldö. bulunamadı 

istanbul 
Servet Bayramoğlu 

Kars 
Kemal Okyay 

imzada bulunamadı 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Başkanvekfti 
Adıyaman 

Ibdurrahmçn Unsal 

Ankara 
B. Turgut Toker 

Eskişehir 
M. İsmit Ân%, 

izmir 
Yücel Dirik 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Mamisa 
Gündüz Sevil gen 

Toka* 
Hüseyin Abbas 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

tçel 
İbrahim GöUtepe 

îzmîr 
v Coşkun Karaigözoğhı 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Niğde 
Haydar Özalp 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 210'a 1 nci Ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METÎN 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Madde
sinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 484 Saydı Kanunla değişik ve «satış tutarı ölçü
sü» başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Satış Tutarı Ölçüsü 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından fayda
lanabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yüı için
deki satış bedelleri tutarının 90 000 lirayı geçmemesi 
şarttır. Bu had, balıkçılar için 120 000 liradır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 1 , 1975 tarihinde 
yürürlüğe gider. 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Madde
sinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 193 Sayıh Getir Vergisi Kanunu
nun 484 Sayıh Kanunla değişik ve «satış tutarı ölçü
sü» başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Satış Tutarı Ölçüsü 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından fayda
lanabilmek için zirai mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 60 000 lirayı geçmemesi 
serttir. Bu had, balıkçılar için 75 000 uradır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 , 1 . 1976 tarihinde 
yürürlüğe gider. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNİ 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
Teklifi 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. . 

•>••<« 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 210*a 1 nci Ek) 





Donem : 4 M İ L L E T M £ CL t S İ S. Sayı« : 223'e 1 nci Ek 
Toplantı : 3 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifine Dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Değişiklik Hak
kında Millet Meclisi Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /44 ; 

C. Senatosu : 2 /9? ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 568) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 5 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3515 - 2/97 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi.: 17 . 2 . 1976 gün ve 32 sayılı yazınız : 
193 Sayılı Gelir Yergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin, Millet Mec

lisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1976 tarihli 67 nci Birleşiminde 
değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim.: 
Saygılarımla. 

Macit Zeren 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Başkanvekili 

AÇIK OY NETİCESİ : 140 

Kabul : 113 
Ret : 27 

Not : Bu kanun teklifi, Genel Kurulun 11, 13.5. 1976 tarihli 65 ve 67 nci birleşimlerinde görüşülmüştür. 

Değiştirilen maddeler ; 

MADDE 46. — 

MADDE 47. — 

MADDE 48. — 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/44, 99, 247, 348 
Karar No, : 132 

7.6. 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genıel Kurulunun 13 . - 5 . 1 976 tanfıli, 67 ndi Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilen «Bursa Millet vekili Kasım Önadım ve 10 arkadaşının 6 Ocaik 1961 gün ve 193 siayılı Gelir Vergisii 
Kanununun 47 ndi maddösinin 2 nci bendi il© 48 nci maddesinin değişttiinilımesine dalir kanun teklifi» Ma
liye Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı toplantıda ine elemdi ve görüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca Çerçeve 1 nci maddeyi bağlı 46 ncı maddenin 2 ndi fıkrasındaki 
(35 QQQ) liralık meblâğ benimsenmemiş, anılan maddenin 4 ncü fıkrasına lâve edilen «Veya iş yerlterinin 
yıllık kirası ile» ibaresi ye 

47 ve 48 nci maddelerdeki Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklerde uygun görüldüğünden be-
nlimısenmlişjtir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüks ek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

Kars 
Kemal Okyay 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Başlkıanveküıi 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Manisa 
Gündüz Sevi!gen 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
Sedat Akay 

_ Niğde 
Haydar Özalp 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 223'e 1 nci Ek) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 193 saydı Gelir Vergisi Kanunu
nun 46 ncı, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü Usulde Ticarî Kazancın Tespiti : 

Madde 46. — 47 ve 48 nci maddelerde yazılı 
şartları topluca haiz olanların ticarî ve sanaî işlerin
den sağladıkları safi kazançlar, Maliye Bakanlığın
ca 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 
Bakanlığınca belli edilecek esaslar dahilinde Vergi 
Dairesi tarafından tayin olunur. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci 
maddede yazılı işyerlerinin vergi değerleri 48 nci mad
dede 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 ortaklıklarda diğer ortakların ti
carî kazana 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 
işyerlerinin yıllık kirası ölçülerine ortaklıklardan his
sesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tayin 
olunur. 

Şahsî işin mevcut olmaması halinde muhtelif 
ortaklıklardaki işyeri vergi değeri veya iş hacmi ve
ya işyerlerinin yıllık kirası ölçülerindeki hisselerin 
toplanması ile yetinilir. 

Adi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç his
sesi, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye göre bulu
nan kazanca her ortak için % 30 nispetinde bir 
zam yapıldıktan sonra bulunan miktar, ortaklık mu
kavelesinde yazılı hisse nispetlerine, böyle bir mu
kavele mevcut değilse eşit olarak ortak sayısına bö
lünmek suretiyle tespit olunur. 
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I C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

I 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişik-
I likler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-
I nun 46 ncı, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşağı-
I daki şekilde değiştirilmiştir. 

I Götürü Usulde Ticarî Kazancın Tespiti : 

I Madde 46. — 47 ve 48 nci maddeler de yazılı şart
ları topluca haiz olanların ticarî ve sınaî işlerinden 
sağladıkları safi kazançlar, Maliye Bakanlığınca dü-

I zenlenecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre ve 
I Vergi Usul Kanunundaki essalar dairesinde, götürü 

olarak tespit olunur. 
Bu suretle tespit olunacak safi kazançlar (35 000) 

lirayı geçemez. 
I Mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre tespit 

edilmiş olan derecelerden hangisine gireceği Maliye 
I Bakanlığınca belli edilecek esaslar dahilinde Vergi 

Dairesi tarafından tayin olunur. 
Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci 

j maddede yazılı işyerlerinin vergi değerleri veya iş-
I yerlerinin yıllık kirası ile 48 nci maddede yazılı iş 
I hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar, ortakların 
I her biri için ayrı ayrı aranır. 
t Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir ver-
I gisinc tabi bulunan ortaklıklarda diğer ortakların ti-
I carî kazancı da gerçek usulde tespit olunur. 
i Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda 

diğer şahsî bir iş ile de iştigal edenlerin gerçek veya 
I götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceği 
I şahsî işine ait iş hacmi ve işyeri vergi değeri veya 
I işyerlerinin yıllık kirası ölçülerine ortaklıklardan his-
I sesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tayin 
I olunur. 

Şahsî işin mevcut olmaması halinde muhtelif or-
I takhklardaki işyeri vergi değeri veya iş hacmi veya 

işyerlerinin yıllık kirası ölçülerindeki hisselerin top
lanması ile yetinilir. 

I Adi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç hisse
si, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye göre bulunan 

I kazanca her ortak için % 30 nispetinde bir zam ya
pıldıktan sonra bulunan miktar, ortaklrit mukave
lesinde yazılı hisse nispetlerine, böyle bir mukavele 
mevcut değilse eşit olarak ortak sayısına bölünmek 
suretiyle tespit olunur. 
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Götürü Usule Tabi Olmanın Genel Şartları : 

Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel 
şartlan 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 başmda bulunmamak, bu şartı bozmaz. 
ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuk
ları namına işe devam olunduğu takdirde bunların 
bilfiil işin başında bulunup bulunmamalanna bakıl
maz); 

2. — İşyerlerinin Emlâk Vergisi 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 
dolayısıyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olma
mak. 

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

Götürü Usule Tabi Olmanın Özel Şartları : 

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

1. — Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve 
küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satınah-
nan veya ithal edilen emtianın, iptidaî maddenin ve 
malzemenin mubayaa bedelleri tutarı (200 000) li
rayı aşmamak; 

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

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, 
inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hâsı
lat tutan (112 500) lirayı aşmamak; 

5. — Bir veya üç numaralı bentlerde yazılı iş
lerin memzucen yapılması halinde, bir takvim yıl: 
içinde alınan ücret veya hâsılatın altı katı veya muba-
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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 
(İşinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak, seyahat, 
hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hüküm
lülük gibi zarurî ayrılmalar dolayısıyle geçici olarak 

i bilfiil işinin başında bulunmamak, bu şartı bozmaz. 
Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuk-
lan namına işe devam olunduğu takdirde bunların 
bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakıl
maz); 

'2. — İşyerlerinin Emlâk Vergisi Kanununa göre 
bulunacak vergi değer toplamı (120 000) lirayı aş
mamak; 

3. — Ayrıca ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri 
I dolayısıyle gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olma

mak. 
(2 ve 3 ncü bent hükümleri takvim yıh başındaki 

ve yeniden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki 
duruma göre uygulanır.) 

Götürü Usule Tabi Olmanın Özel Şartları : 

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 satın-
ahnan emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin 
mubayaa bedelleri tutarı (200 000) lirayı aşmamak; 
(Bu bent hükmü ithalâtçılara uygulanmaz.) 

2. — Bir takvim yıh içinde satılan emtianın, ip
tidaî maddenin ve malzemenin satış bedelleri tutarı 
(230 000) lirayı aşmamak; (Bu bent hükmü ihracat
çılara uygulanmaz.) 

3. — İptidaî 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. — İptidaî madde ve malzeme müşteriye, işçi
lik kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, ba
sım, 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 
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yaa bedellerinin yıllık tutarı toplamı (168 750) lirayı 
aşmamak; 

6. — 3iı ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde bir takvim yılında sağ
lanan gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyle emtia 
iptidaî madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin 
tutarı toplamı (150 000) lirayı aşmamak; 

7. — Üç veya dört numaralı bentlerde yazılı işle
rin memzucen yapılması halinde alınan gayri safi 
ücretlerin 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 ocakların
da, kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve kiremit 
harmanlarında bir takvim yıh içindeki satışların mec
mu bedeli (180 000) lirayı aşmamak; 

10. — Sahibi ve işletici sıfatiyle birden fazla mo
torlu kara taşın veya beşten fazla araba veya su üze
rinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla makine
li, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz taşıt aracı 
işletmemek (su üzerinde müteharrik araçların mem
zucen işletilmesi halinde, makineli olanların rüsum 
tonalitoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rü
sum tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşma
mak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri 
tutarı (100 000) lirayı aşmamak; (Bu bentte yazılı öl
çüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuk
lar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu 
kimselerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar toplu 
olarak nazara almır.) Taşıma araçlarının sahip ve iş
leticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar ta
vassut işi yapmış sayılır. 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyongo 
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. 
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alman ücret veya hâsılatın altı katı veya mubayaa 
bedellerinin yıllık tutarı toplamı (168 750) lirayı aş
mamak; 

6. — Bir ve dört numaralı bentlerde yazıh işlerin 
memzucen yapılması halinde bir takvim yılında 

j sağlanan gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyle emtia 
iptidaî madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin 
tutarı toplamı (150 000) lirayı aşmamak; 

7. —̂ Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde alman gayri safi üc
retlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gay
ri safi hâsılatın toplamı (112 500) lirayı aşmamak; 

8. — Otel, sinema, piîâj, dansing ve emsali eğlen
ce ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler kar
şılığından bir takvim yılı içinde sağlanan yslhk gayri 
safi hâsılat tutarı (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 safcşîann mec
mu bedeli (180 000) lirayı aşmamak; 

10. — Sahibi ve işletici sıf atiyle birden fazla mo
torlu kara taşıtı veya beşten fazla araba veya su üze-

I rinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla maki-
ı neli, 90 rüsum tonilatodan fazia makinesiz taşıt aracı 
I işletmemek (su üzerinde müteharrik araçların mem-
I zucen işletilmesi halinde, makineli olanların rüsum 
I tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rü

sum tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşma-
I inak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma üc-
I retleri tutarı (100 000) lirayı aşmamak; (Bu bentte 

yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altın
daki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki iş
letmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettikleri 
vasıtalar toplu olarak nazara alınır.) Taşıma araç
larının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşı
ma işi yapanlar tavassut 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 tes
pit edilmiş bulunan emtiada ilgili bakanlıkların mü
talaası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 
numaralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Ma
liye Bakanlığınca tayin olunur. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNİ 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. 

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

Götürü Usulde Ticarî Kazancın Tespiti : 

Madde 46. — Benimsenmemiştir. 

Götürü Usule Tabi Olmanın Genel Şartları :' 

Madde 47. — Benimsenmiştir. 

Götürü Usule Tabi Olmanın Özel Şartları : 

Madde 48. — Benimsenmiştir. 

İhtiyarî Toplama ve Beyan : 

Madde 87. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

———» « ı»a>w ı ı» 
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o»™»» '« M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 323 
Toplantı : 3 

28 Temmuz 1973 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Türkiye Cumhu
riyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan Komisyonları Raporları ( 1 / 1 ) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 10 : 1973 

Kanunlar \e Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1689/9922 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13.10 1973 
tarihinde kararlaştırılan «28 Temmuz 1973 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Türkiye Cumhuriyeti ite Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı» ve 
gerekçesi ile anlaşma metni ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

Ülkeler arasındaki dostlukların kültür alanındaki mübadelelerle güçlendirilmesinin ve pekiştirilmesinin büyük 
bir önem taşıdığını gözönünde tutan Hükümetimiz komşumuz Suriye Arap Cumhuriyeti ile kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesini yararlı mütalaa etmiştir. 

Bu nedenle, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasındaki kültürel ilişkileri bir hukukî temele bağlamak 
ve bu ilişkileri daha planlı ve devamlı bir şekilde yürütm ok üzere, iki ülke Ankara'da 28 Temmuz 1973 tarihinde 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşması» nı imzalamışlardır. 

Anlaşma, niteliği itibariyle, bugüne kadar Hükümetimizin diğer devletlerle yapmış olduğu kültür anlaşma
larının benzeridir, 

Anlaşmada, karşılıklılık prensibi uyarınca, profesör, öğretmen ve öğrenci mübadelesi; sanat, bilim ve spor 
alanlarında ziyaret ve temasların yapılması; diplomaların geçerliliği sorununun incelenmesi; 'genel, teknik ve 
yükseköğretimiri çeşitli kademelerindeki öğrencilerin d ğer memleketin öğretim müesseselerinde öğrenimlerine 
devam edebilmelerini ve araştırmalar yapabilmelerini sağlayan burslar verilmesi öngörülmektedir. 

Suriye ile aramızda var olan tarihî ve kültürel bağlar karşısında, iki ülkenin bir kültür anlaşması yapmala
rının ilişkilerimizin gelişmesinde olumlu rol oynayacağı düşünülmektedir. 

Söz konusu Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması için Büyük Millet Meclisine gönderilmesi Ba
kanlar Kurulunun yüksek takdirlerine sunulur. 



Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/1 
Karar No. : 2 

21 . 2 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan «28 Temmuz 1973 tariihinde imzalanmış 'bulu
nan Türkiye Cumhuriyeti ile Suniye Arap Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının .onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ilgili Hükümöt temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Komşumuz olan Suriye Arap Cumhuriyeti ile kültürel ilişkilerimizi bir hukukî temele bağlatmak ve bu 
ilişkileri daha plânlı ve devamlı Ibir şekilde yürütmek üzere hazırlanmış olan bu tasarı, Komisyonumuzca 
olumlu karşılanmış ve tasarının maıddekriyle beraber aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve bu Rapor için 
Adana 

M. Hulusi Özkul 

Antalya 
Fahri Özçelik 

Bolu 
Harun Aytaç 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

Sözcü 

Samsun 
Ali Acar 

Başkanvekili 
Burdur 

Osman Ay kul 

Antalya 
Remzi Yılmaz, 

Bursa 
Halil Karaatlı 

İsparta 
Mustafa Cesur 

Zonguldak 
Zekâi Altınay 

Kâtip 
Gaziantep 

Mustafa Güneş 

Ağrı 
Rıza Polat 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
İhsan Toksan 

İmzada bulunamadı 
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1 Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/1 
Karar No. : 7 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Yüksek Başkanlığa 

3.4. 1974 

1 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında 
1 Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iş-
1 tirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun 
mütalaa olunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Cahit Karakaş 

Kâtip 
Konya 

Ali Kökbudak / 

Bursa 
Mehmet Emekli 

İstanbul 
Cemal Suer 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
Necmi Özgür 

Sakarya 
İsmail Müftüoğlu 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Zeki Okur 

Ankara 
Kâmil Kırıkoğlu 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

İzmir 
Şinasi Osma 

Nevşehir 
Ragıp Üner 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
H. Kadri Eyüpoğlu 
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Sözcü 
İstanbul 

Regit Ülker 

Ankara 
Sabahattin Selek 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
Sabahattin Adalı 

Manisa 
Ahmet Balkan 

Niğde 
Azmi Yavuzalp 

Urfe 
Necati Aksoy 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

6.5. 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «,28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 

Ülkeler arasındaki dostlukların kültür alanındaki mübadelelerle güçlendirilmesinin ve pekiştirilmesinin bü
yük bir önem taşıdığını gözöriünde tutan Hükümetimiz, komşumuz Suriye Arap Cumhuriyeti ile kültürel iliş
kilerin geliştirilmesini yararlı mütalaa etmiştir. 

Bu nedenle, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasındaki kültürel ilişkileri bir hukukî temele bağla
mak ve bu ilişkileri daha planlı ve devamlı bir şekilde yürütmek üzere iki ülke, Ankara'da 28 Temmuz 1973 
tarihinde «Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşması» nı imzalamışlardır. 

Anlaşma, niteliği itibariyle bugüne kadar Hükümetimizin diğer devletlerle yapmış olduğu kültür anlaşmala
rının benzeridir. 

Anlaşmada, karşılıklılık prensibi uyarınca, profesör, öğretmen ve öğrenci mübadelesi, bilim ve spor alan
larında ziyaret ve temasların yapılması, diplomaların geçerliliği sorununun incelenmesi, genel, teknik ve yük
seköğretimin çeşitli kademelerindeki öğrencilerin diğer memleketin öğretim müesseselerinde öğrenimlerine de
vam edebilmelerini ye araştırmalar yapabilmelerini sağlayan burslar verilmesi öngörülmektedir. 

Suriye ile aramızda Var olan tarihî ve kültürel bağlar karşısında, iki ülkeriin bir kültür anlaşması yapmala
rının ilişkilerimizin gelişmesinde olumlu rol oynayacağı düşüncesiyle hazırlanan ve önhavaleleri uyarınca Millî 
Eğitim ve Dışişleri Komisyonlarında incelenerek aynen kabul edilen bu tasarı Komisyonumuzca da yerinde 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Adana 
Osman Çıtırık 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

istanbul 
Mestin Tüzün 

îmzada bulunamadı 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Başkanvekili 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 

Ankara 
H. Turgut Toker 

îmzada bulunamadı 

. îçel 
İbrahim Göktepe 

îzmir 
Yücel Dirik 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Samsun 
. İlyas Kılıç 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Denizli 
Hüdai Oral 

İstanbul 
/Engin Unsal 

İmzada bulunamadı 

îzmir 
Coşkun Karagözoğlıu 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Zonguldak 
Sebatı Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

28 Temmuz 1973 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Tür
kiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasmda 28 

Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasmda 
Kültür Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

13 . 10 . 1973 

Başbakan 
N. Talâ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

28 Temmuz 1973 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Tür
kiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

• Devlet Bakanı, 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 
/. H.) Tekinel 

Devlet Bakanı 
Prof. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H., Bayülken 

Maliye Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O, Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
N. Ok 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. V.' Tanır 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Çelikbaş 

Tarım Bakanı 
A. N. Tuna 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. S. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakanı 
Dr. A. /. Kırımlı 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

tmar ve İskân Bakanı 
M. N. Oktay 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Dr. N. Bay ar 

Köy İşleri Bakanı 
O. Kürümoğlu 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Orman Bakanı 
/. Bingöl 

Genç. ve Spor Bakanı 
C. Coşkun 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

28 Temmuz 1973 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Tür
kiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasannın 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

. MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

28 Temmuz 1973 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Tür
kiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. — Tasannın 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye ile Suriye arasındaki kültür 
ve uygarlık alanlarında mevcut ortak gelenekleri gözönünde tutarak, iki ülkenin dostluk bağlarını kuvvet
lendirmek ve çeşitli kültür, bilim ve sanat dallarında işbirliğini geliştirmek amacıyle bir anlaşma akdine karar 
vermişler ve bu maksatla, aşağıdaki konularda görüş birliğine varmışlardır: 

Madde : I 

Âkit Taraflar, mütekabiliyet esasına dayanarak ve Birleşmiş Milletler Yasası ilkeleri çerçevesinde, çeşit
li Jcültür, eğitim, ilim ve sanat alanlarında işbirliğini teşvik edecekler ve geliştirecekler ve sözü edilen alanlarda 
edindikleri tecrübeler ve kaydettikleri gelişmeler sonuçlarıyle 'ilgili bilgilerin mübadelesine yardımcı olacak
lardır. 

Madde : II 

. Âkit Taraflar, ülkelerinde, diğer Tarafın tarih ve edebiyatının öğrenimini teşvik edecekler ve bu maksatla, 
kurslar tertibin i t üniversitelerde kürsüler ve kültüm kurulmasını kolaylaştıracaklardır. 

Madde : III 

Âkit Taraflar, millî nıevzuatları çerçevesinde, diğer ülkenin tarih ve coğrafyasını okul programlarında ger
çeklere uygun şekilde göstermek hususunda gayret sarf edeceklerdir. 

Madde : IV •' ' 

Âkit Taraflar, millî mevzuatları çerçevesinde, aralarında kararlaştırılacak şartlar uyarınca, eğitmek, konfe
ranslar vermek ve araştırmalar yapmak üzere, bütün eğitim kademelerinde profesör (üniversite ve orta 
öğretim müesseselerinde görevli) ve öğretmen mübadele edecekler ve aynı zamanda karşılıklı olarak bilim adam
ları, araştırmacılar ve aydınlarını davet edeceklerdir. 

Madde : V 

Âkit Taraflardan herbiri, her yıl, diğer Tarafın emrine, genel, teknik ve yüksek öğretimin muhtelif kademe
lerindeki öğrencilerin, öğrenimlerini tamamlamaları ve diğer ülkenin okul, enstitü ve üniversitelerinde öğre
nime devam etmelerini sağlamak üzere, tahsil bursu verecektir. 

Taraflardan herbiri, üniversitelerinde veya yüksek okullarında kendi hesaıbına tahsil yapmakta olan diğer 
tarafın öğrencilerine ek yeni burslar vermek istediği takdirde, burs veren Taraf, bu bursları söz konusu öğ
rencilere dağıtmak üzere, diğer tarafın emrine diplomatik kanal ile tahsis edecektir. 

Madde : VI 

Âkit Taraflar, diğer ülke tarafından verilen diploma ve sertifikaların, millî mevzuatları çerçevesinde, ne 
nisbette ve hangi şartlar dahilinde geçerli olacaklarını uzmanları vasıtasryle incelettireceklerdir. 

Madde : VII 

Âkit Taraflar, mütekabiliyet prensibine müsteniden ve karşı tarafın vatandaşlarının kendi ülkelerinde yap
mak isteyecekleri bilimsel, tarihî ve edebî araştırmaları, millî mevzuatlarına uygun olarak kolaylaştıracaklardır. 

Madde : VIII 

Âkit Taraflardan herbiri, diğer Tarafın edebiyat, bilim ve sanat alanlarındaki seçkin eserlerinin tercüme ve 
yayınlanmasını teşvik edeceklerdir. 
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Madde : IX 
* 

Âkit Taraflar, kültürel işbirliğini, mütekabiliyet prensibine müsteniden, aşağıda gösterilen şekilde sağlaya
caklardır : 

a) Kitap, dergi, mikrofilm, eski elyazması eserlerin çoğaltılmaları ile, band ve plâk mübadelesi, 
b) Konferanslar, 
c) Resital ve konserler, 
d) Sanat sergileri, kültür alanında uzman mübadelesi, 
e) Filim festivalleri ve diğer sanat gösterileri, 
f) Basın, radyo ve televizyon sahalarında uzman ve enformasyon araçları mübadelesi. 

Madde : X 

Âkit Taraflar, spor ve izci teşekkülleri ve kulüpleri arasında sportif karşılaşmalar yapılmasını teşvik ede
ceklerdir. 

Madde : XI 

Âkit Taraflar, işbu anlaşmanın hükümleri uyarınca, perlodıik uygulama programları hazırlayacaklardır. 
Bu maksatla iki Hükümet temsilcilerinin katılmaları İle "bir daimî Karma Komisyon kurulacaktır. Bu Ko

misyon, en az iki yılda bir.defa olmak üzere ve münaveb'e ile Ankara ve Şam'da ortak toplantılarını yapa
caklardır. 

Madde : XII 

îşjbu anlaşma, Âkit Devletlerin Anayasaları hükümleri uyarınca tasdik olunduktan sonra, tasdik belgeleri
nin teatisini müteakip yürürlüğe girecek ve akitlerden biri tarafından bir sene evvel ihıbar edilmek suretiyle 
feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır. Hükümetlerince yetkili kılınan temsilciler işbu anlaşmayı imzalayıp, mü-
hürlemişlerdir. 

Türkçe ve Arapça dillerinde, aynı şekilde geçerli olmak üzere, iki nüsha halinde Ankara'da 28 Temmuz 
1973 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Ümit Halûk Bayülken Abdul - Halim Khaddam 
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