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3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 53 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Orman Kanununda yapılması 
istenen değişiklik hakkında daha ünce 
yapmış olduğu konuşmanın Kastamonu 
Milletvekili ıSa'bri Keskin tarafından yan
lış aksettirlldiğine dair demeci. 53:55 

2. — Sivas MJlletvekil Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'a bağlı Ulaş bucak 
merkezinde vukua gelen sel felâketi dola-
VT^vle gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
demeci. 55 

3. —•Balıkesir Milletvekili Mevlût Yıl
maz'in, son .günlerde hazırlanmakta oldu
ğu ileri sürülen Orman kanunu tasarısı 
üzerinde yersiz polemikler yapıldığı, or
man - halk ni'ünaseb etlerini düzenli-
yen ve mevzuattaki boşlukları 'gide
ren bir tasarının Meclise getirilmesi ge
rektiği konularındaki demeci ve Tarım 

Sayfa 
>akanı Bahri Dağdaş'ın bu konuda Trah

om Milletvekili Ali Rıza Uzumer'ıe ceva
bı. 55 M 

4. — İstanbul Milletvekili Ali Fuat 
'aşgil'in vefatına dair Başbakanlık tez

keresi. (3/648) 64:!Ö5 
5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 

/orilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
3/649) 65 

6. — Y. T. P. Grupu Başkaınvekilliği-
n'ın, önceki birleşimde Erzurum Millet-
/ckili Nihat Diler'ıe verilen «iki birleşim 
Meclisten çıkarma» cezasının İçtüzüğe TTe 
'oamüle aykırı olduğuma dair önerge 65:06 

66 4, — Görüşülen işler 
1.. — Tekel Genel Müdürlüğü döner 

sermayesinin (1 750 000 000) liraya çı
kartılması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla"!-
raporu. (1/263) (S. ıSaysıı : 184) 66,91:94 

2. — Uşak MiLlötvekili Fahri Uğrasrz-
oğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sa
yılı Ulusal Bayram ve Genel tatiller hak
kındaki Kanunum 2 nci maddesinin (D) 
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ve (K) fıkralarının değiştlrilrnesine dair 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu rapo
ra (2/25'8) (S. Sayısı : 178) 66 

3. — Bize Milletvekili Urol Yılmaz 
Akcal ve '2 arkadaşınım, 13 . 7 . 4965 ta
rih ve 647 sayılı Cezaların infazı 'hakkın
daki Kanımııın 7 inci maddesinin (B) ben
dinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/1 L(i) (ıS. 
Sayısı : 191) " 66 

4. — 30 . .1.2'. 4960 tarihli 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda değişiklik ya-

Sayfa 
pılnmsına dair 19 . 2 . 1903 tarihli' ve 20Ü 
sayılı Kamınım 642 sayılı Kanımla deği
şik geçici 4 neii ve 26 . G . 19G4 tarliıli ve 
484 sayılı Kanımııu 10 ucu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanım tasarısı ve 
Mmliye ve Plân komisyonları rakoru. 
(1/258) (,S. Sayısı : 224) 66:76,95:98 

5. — Tür'k Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel kanunu tasarısı ve; Millî Savın uma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 'er 
üye seçilerek kurulan Geçici Koni:1,iyon 
raporu. (1/234) (S. Sayısı : b>l>) 76:90 

1. — GECEN T l TANAK- ÖZETİ 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nıuı, Anka
ra Belediyesi İlen İğleri Müdüriimüın pıollis zoru 
ile makamına getirildiğine, bu gilbl barlkı nite
liğindeki olaylarla meydan verll.'mloımıeşi için ted
bir aUnnıain genclktiğine dair domeeıine İçişleri 
BK ikanı KVıruk Sü'kan cevap verdi. 

Almanya ve Bellkiıea'da yapaeakları ziyaret
ten döınüşlerkııe kaklar '"Baş!mikan Süleymajı-De-
ımna-'Oİ'o Adalet Bakanı Haısıan Dinçeır'in, Dışiş
leri i »akanı İhısan Salimi Çağlaıyaıngil'c İçişleri 
Bakanı F.arnlk Sülkau'ın Ve 

•Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet TıopaıÜoğlu'na da Maliye Balkanı 
Cihat Bilıgtıhaın'un vekillik etmelerimin uygun 
görüldüğüne dair Cımnlhurbaşikanılığı tezkereleri 
ile, 

Kırşehir Mülletvelkllıi Mıcımdub Brdemir'in 
Millet Partisi Ikioııltenjıaınından seçilmiş olduğu 
IkoıniByonlaındam çekildiğine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisinle sunuldu. 

Manisa Millet vekilli Sami Blnlei/oğlu'nuın, 
T üı İkiye telefon mciselelerii' ve kurulması karar
laştı rd.an balbertcşme sanayii baklkınıda bir Mec
lis Araştırıma Korniisyonıu kuruluııaısıına clairr* 
öncngeîsi okundu ve adı geçen komisyonun ku-
rıulup kurulınnyacağı hususunun gelecek Çar-

şa.mlba gün'ü yapılacak blıl eşimde geıriişüıY'ecği 
ıbiıldirüldi. 

Tekel Genel Müdürlüğü döner seifmayeenkı 
1 750 0O0 000 liraya çıkarılmam hakkında ka
nım tasarılsı ikinci defa açık oya sunuldu iıe 
de, oyların ayıranı sanımda ylnle çoğunluk sağ-
la*!iai:naxlığ], gelecek birleşimde (aylamanın t;(k-
rarl anacağı açıklandı. 

Deprem bülgelslnıde bilgi edinil nıdk ü':eve 
A.nayauaniiiı 88 neii nıaiddıel-ıi gereğince 'kurulan 
Meclis Araştırma Keiinisyonu napio.ru. üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

tlör üşmeler sırasında Başkanlığa karşı s"-z 
ve davranışlardan! ötürü Krızuruım Milletvekili 
Nihat Diler'c iki birleşim Meclisten çıkarılma 
ve İsparta M il lc| ti vekili İrtan /IkUıı'yıa da iki ih
tar cezaları verildi. 

11 . 5 . 1967 Peıışamlbe gi'mü saat 15,00 te 
ıtaplanılmak ürerle Birlcişinne saat 19,00 da son 
vierildl. 

liaşlkan 
Başkanvokili 

Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin KaraerUel; 

Kâtıi p 
Sivas 

Kâzım Kangal 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Amasya MillıetvcIkiilLi Kâzım Uıluaoy'.un, 

Gümüşhacıköy'ün Hamıanıönü bucağına bağlı 
Damladerc köyünün iemicLsuyu ihtiyacıma dair' 
yazılı sıoru önıerıgcısi, Köy İşleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/371) 

2. — Amasya MjiUıdtv.eikiili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya'nın He&aıptal köyü içımıesuyu itışaısınıın 
ne zıaman programa alınacağıma dair yazılı yom 
önergesi, Köy İşleni Bakanlığına g^ömderilımiştir. 
(7/372) 

3. — Amasya Milletvekili Kâzım Uluaoy'un, 
Amasya'da özol sektör tarafından kurulması 

'düşjiinülon bez falbrikasma dair yazılı sıoru önıer-
gıdsi, Sanayi Bakanlığına gön denilmiştir. (7/373) 

4. — Kastamonu Milletvekili Âldil Tokozlü'-
nım, İnebolu'ya uğıtiaımatkta olanı Karaldıeniz sü
rat postasının yaz tarifias'ınden çıkaırıllmaısı se
bebine 'dair yazılı so.ru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gömdcırilımiştir. (7/374) 

5. — Diyarbakır Milıl et vekili Baısan Değer'-
ıin, motorlu nakil vlaisıtaılarmın sayısına ve yıl
lık vergilerine dair yaızılı soru önergesi, Ma
liye ve İçişleri Bakanliklarma gönderilmişti;!'. 
(3/375) 

» • - o 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Milılıet M'ee'liMniin 100 nıeü Bii'leşianinii açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otıcımiatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. A.rkaidaışlarıım lütfen bıeyaız düğmele
re b-aisısınlar.. 

Yiokl'ama işlemi devam ediyor. Düğmelere 

3. — BAŞKANLIK DİVANINI!! 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza JJzuner- j 
in, Orman Kanununda yapılması istenen deği
şiklik hakkında daha önce yapmış olduğu ko
nuşmanın Kastamonu Milletveküi Sabri Keskin 
tarafından yanlış aksettirildiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Ali Rıza Uzuneır; Evvel.ee Or
man Kamunu hakkında yapmış olduğunuz gö
rüşmeler hakkımda bir tavzih yap.;mıaik işitiyor
sunuz. Çok kısa olımak üzere buyurun efıenidim. 

— 53 

basımamış olan arkadaşlar lütfen acele buyuır-
sunlaır. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yeterli coğıınluğuaııuz vardır, 

görüşımeilere başlıyoruz, 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ALİ RIZA UZUNER (Tıralbzinn) — Sayın 
Başkan, muhterem arkaidaşlarıım; 

Günlerdir kamu oyunu iş<gal eden; Tarım 
Bakanlığınca Orman Kanununda yapılmak is
tenen değişiklikle ilgili olarak 4 Mayıs 1967 Per
şembe günkü Millet Meclisi oturumunda gün
dem dışı maruzatıma, Kastamonu Milletvekili 
Sayın Safcri Keslkin, ertesi gün aynı konudaki 
beyanları ile «Bir milletvekilini yine bir millet
vekilinin cevaplaması» gibi yeni bir gündem di-

http://so.ru
http://vvel.ee
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şı usulü ve uslûlbu ihdas buyurarak bana aMol-
nııyan bâzı fikirleri isnadetmek, beyanlarımı 
tahrif ve hattâ iftiralarda bulunmak suretiyle 
görüşlerimi yanlış aksietirmemiş olmalardı, Yük
sek huzurunuzu işgal etmiyecektim. Kamu oyu
na yanlış, hatalı ve noksan intikal ettirilen bâ
zı görüşlerimi kısaca tavzihte bulunacağım. 

Sayın Keskin, konuşmamızla; «Millet ve 
•memleket yararına her müspet icraatın karşısı
na çıkmayı hctlof aldığımızı»1 iddia ile 1964 ve 
1965 yıllarında halk - orman münasebetleri ko
nusundaki beyan ve görüşlerimizle sön gündem 
dışı konuşmamız arasın'da çelişmeye düştüğü
müzü ve yeni orman kanunu tasarıları hakkın
da 1966 Mayısından bu yana Orman Fakültesi. 
Ziraat Fakültesi ve alâkalı teşekküllere ya/z< 
yazılarak bu teşekküllerin bâzıları tarafından 
kıymetli mütalâaların gönderilmiş olduğunu be
lirterek bendenizin «böylesine önemli bir ko
nuda başta üniversitemiz olmak üzere meslekî 
teşekküllerin ve T. M. M. O. B. nin görüşlerini 
almak yoluna gidilmemiştir.» şeklindeki üddiamı 
da gerçek dışı ve maksatlı bir beyan olarak tav
sif eylemek suretiyle hataya düşm'üşl erdir. Şöy
le ki: Millet Meclisinde görev aldığım tarihten 
bu yana, halk - orman münasebetlerinin Ana
yasamızın ışığında düzenlenmesi gerektiğini ıs
rarla savunarak gelmiş geçmiş hükümetleri ten-
kid otmişimidir. Hattâ bu Hükümietin de böy>e 
bir çalışmayı yapmamasını yermişimdir. Bu id
dia doğrudur. Hattâ, son gün'dem dışı konuş
mam'da da aynen «Anayasamız çerçevesinde al
ternatifler vaildir: halk - orman münasebetleri
ni ıslalıda radJ'kal tedbîrlerin bir an önce alın
masında Sayın Hükümetin ve İktidar Partisinin 
yanında olacağımızı bilhassa belirtmek isterim.» 
dedim. Burada fikrî bir çelişmeye kimin düştü
ğünü takdirlerinize sunarım. Id'd'iam'da, bu ta
sarılar d olay isiyle üniversite Ve ilgili teeşkkül-
lerin görüşleri alınmadığım belirterek yeni ta
sarının getirttiği orman tarifi ile mer'i Orman 
Kanununun orman rejimi için'de mütalâa eyle
diği ve Anayasamızın teminatı altındaki orman 
sahalarının bu rejim dışına çıkarılmasını öngör
mekte olmasını, kamu yararına ve Anayasamı
za aykırı olduğunu belirttim. İlgili teşekkülle
ri davet fikri, kanun tasarısının karşılaştığı hak
lı ve yerinde tepkiler karşısında yeni yapılmak 
isteniyormuş. Bunu duymuyoruz. Daha önce 

bu konuda yapılmış bir davet olmadığı gibi ta
sarılar Orman Genel Müdürlüğü memurlarının 
görecekleri işlere dair 2/9634 sayı ve 13.10 1938 
tarihli Nizamnamenin âmir hükümlerine aykırı 
olarak hazırlattırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İsrarla işaret ediyorum ki; getirilmek isteni

len tasarının birinci maddesindeki tarifle, biyo
lojik bakımdan bitki yetişmiyen ve ekonomik 
'bakımdan değer taşıımıyan dağlık ve taşlık sa
haları orman sayan bir görüş getirilmelktedir. 
Meselâ; Sivrihisar'ın sivri kayaları ile Torosla-
rın ve diğer dağlarımızın yalçın kayalarına 
- bu tasarı kanunlaşırsa - orman demek zorun
da kalacağız ve ormanlar yalnız sahalara inhi
sar etmiş olacak. Ormancılık meslek teşekkül
lerinin ve uzmanlarının ısrarlı İkazı, İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi ve 
yardıııncılarının görüş birliği hal'in'deki bildiri-ri. 
memleket sever yazarlarımızın feryadı Ve yük
sek öğrenim gençliğinin başlarında Orman Fa
kültesi öğretim üyeleri olmak üzere yaptıkları 
protesto yürüyüşleri Sayın Keskin'i ve onun gö
rüşünü paylaşanları tekzip, bendenizi «gerçek 
dışı ve maksatlı beyanda bulunmakla değil» 
aksine teyidedici olmuştur. İlim ve memle
ket gerçeklerinin desteğinden feyiz ve güç ala
rak beyanda bulunmayı daima şiar cdinnr'şiz-
dir. 

BAŞKAN — Sayın Uzımer vaktiniz dol'dıı, 
lütfen bağlayın. 

ALİ RIZA UZUNTCR (Devamla) — Bağlı
yorum, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım ; halk - orman mü
nasebetlerini ıslafhda Anayasamızın hedef ve ga
yesine uygun çözüm şekilleri vardır. Bugün 
mer'i mevzuatla yeni tasarıların gerekçelerin
de yer alan iddiaları, acil problemleri hallet
mek mümkündür. Dolamlbaçlı yollardan gitme
nin maksat ve gayesi aşikârdır. Sayın Hükü
meti tekrar ikazla mulhtereim milletvekillerine 
ve kamu oyuna arz ediyorum ki: Gazetelerde 
görttüğümüz tasarılar gerçekleşirse çıkarcıların 
ve yağmacıların keskin kara baltası ile büyük 
orman katliamı devri açılacak ve Milletçe telâ
fisi imkânsız zararlara uğrıyacağız. Böyle bir 
gidişe dur demek, hepimizin vatani borcu olmak 
lâzımgelir. 

5 4 • — 
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Teşekkür ederim, saygılar sunarım arkadaş
lar. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BASILAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizin 1 nci maddesinde açık oylama var
dır, arkadaşlarımızın dışarı çıkmamalarını ri
ca ediyorum. (A. P. sıralarından, «{Bakan Bey 
söz istediler.:» sesleri) Efendim, Saym Bakanın 
söz istediğini biliyorum. Yalnız, aynı mevzu
da bir iki arkadaş dalha söz istemişlerdir, hep
sine birden <cevap verirsiniz diye... 

TARIM BAKANI BAHRİ DA&DAŞ (Kon
ya) — Saym Mevlût Yılmaz'dan sonra söz isti
yorum. 

2. •— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala-
oğlu'nun, Sivas'a bağlı Ulaş bucak merkezinde-
vukua gelen sel felâketi dolayısiyle gerekli ted
birlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Mustafa Kemal Palaoğlu... Sa
yın Pala/oğlu, siz 9 - 10 Mayıs gecesi vukua ge
len bir sel felaketi hakkında izalha't vereceksiniz. 
Buyurun, yalnız kısa olmasını rica ediyorum. 

MUOTA'FA KEMAL PALAOÖLU ((Sivas) — 
Saym Başkan, saym arkadaşlarım, 9 Mayısı 10 
Mayısa bağlıyan gece, Sivas'a bağlı Ulaş Bucak 
Merkezinde maalesef bir sel tahribatı olmuştur. 
Sağnak halinde devamlı surette yağan yağmur 
bucak merkezinin içinden geçmekte olan Teeer 
deresini taşırmış ve pek çok ev yıkılmış, birçok 
ev de oturulamıyacak hale gelmiştir. Bu arada 
esasen son derece yoksul olan köylülerin ağır, 
uzun ve ıstıraplı bir kıştan sonra yiyecek ve eke
cek sıkıntısı çektikleri şu günlerde mevcut yiye
cekleri ve ekecekleri de sular alıp götürmüştür. 
Maateşekkür insan kaybı olmamıştır. 

Sabanın erken saatlerinde 'Sayın Sivas Vali
siyle bir telefon 'görüşmesi yaptım; vilâyetin sü
ratle gerekli idari tedbirleri aldığını, ilk müda
haleyi ive yardımı yaptığını servimçle öğrendim. 
Ama takdir edeceğinizden eminim ki, yıkılan ve
y a oturulamıyacak ihale gelmiş 'bulunan 'evlerin 
süratle inşa edilip yoksul köylülerin 'barındırıl
ması, uğradıkları maddi zararın telâfisi vilâye
tin gücünü ve imkânını aşan 'bir 'hâdisedir ve bir 
Hükümet konusudur. Hükümetin Ulaş'a süratle 
elini uzatmasını ve Ulaş'daki yara'yı, Ulaşjm yok
sul köylülerinin uğradıkları 'bu kaybı telâfi et
mesini temenni ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, buna benzer 'hazin taJbiat 
sürprizleri karşısında Meclis kürsüsünden söy

lenmesi mûtadolan sözlerden birkaçını da ben 
söylemiş oluyorum. (Bu vesileyle asıl değinmek 
istediğim 'husus ve söylemek istediğim şey şu
dur : Arkadaşlarım, şimdi Ulaş'da kerpiç damlar 
yıkılmış ve bir Sel tahribatı olmuştur. Vali ken
di 'gücü ve iktidarı nisbetinde ilk yardımı yap
mıştır. Muhtemeldir ki, mûtadolduğu veçhile 
Kızılay 'Derneği yiyecek, giyecek ve çadır yardı
mı yapacaktır. Hükümet de Afetler Kanunu ile 
ilgili mekanizmasını çalıştırarak (birkaç bin lira
lık bir yardım yapacaktır. Ve bununla mehma-
^mkân ve belki de o kerpiç damlar yeniden ve 
eskisinden kötü halde tekrar inşa edilecektir. 
Ama, birkaç zaman sonra ve umuTmadık bir sı
rada buna benzer köylerin veya kasabaların ka
pısını çalabilecek bir yangın, şiddetli bir yağmur 
veya bir yer sarsıntısı bu kerpiç damları tekrar 
yıkacak ve insanlar tekrar bu naz'in duruma dü
şebileceklerdir. 

«Saym arkadaşlarım, Anadolu insanı 4 '000 yıl
dan beri bu kerpiç damların altında oturuyor. 
'önemli olan birkaç İbin liralık yardım, çadır ve 
ekmek yardımı değildir; bütün bunları bayır 'ce
miyetleri yapar. 'Bir Hükümetin, 20 nci çağın 
ortasında ve Türkiye gibi geri kalmış bir halkın 
Hükümetinin ödevi ve misyonu hayır cemiyet-
1 erinin ödevine ve misyonuna benzdyemez. Bir 
hükümet, >en kısa zamanda Türk ulusuna lâyık 
olmak, düzene lâyık olmak istiyorsa köye müte
veccih, köye dönük ve köklü reformlar yapma
ya, köye müteveccih bir iskân politikasını ciddî 
şekilde izlemeye mecburdur. Aksi takdirde bu 
kerpiç damlar yine yıkılacak ve insanlar yine 
tıpkı hayır cemiyetlerine el uzatır 'gibi '20 nci çağ 
'hükümetlerine el uzatmaya mahkûm olacaklar
dır. Bu 'hazin vesileden faydalanarak bunları arz 
etmeyi uygun telâkki ettim. Buna bu fırsatı ver
diği için Saym Başkana ve beni lütfedip dinle
diğiniz için sizlere bütün kalbimle teşekkür ede
rim. 

3. — Balıkesir Milletvekili Mevlût Yılmaz'ın, 
son günlerde hazırlanmakta olduğu ileri sürülen 
Orman kanunu iasarısı üzerinde yersiz polemik
ler yapıldığı, orman - halk münasebetlerini dü-
zenliyen ve mevzuaattaki boşlukları gideren bir 
tasarının Meclise getirilmesi gerektiği konuların
daki demeci ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın 
bu konuda Trabzon Milletvekili Ali Rıza JJzun-
er'e cevabı. 
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BAŞKAN — Sayın 'Movlût Yılmaz... Orman 
Kanunu üzerinde 6 dakikayı göçmemek üzere 
gündem dışı Söz istemişsiniz, buyurun. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; son günlerde 
hazırlaınmakta olduğumdaın sözü edilen Orman 
kanunu tasarısı üzerinde yine her zaman ve 
her meselede -olduğu gibi fırtınalar koparılmış, 
mesele yine maJİıdut çevreler tarafından ayağa 
düşürülmüş ve bir polemik mevzuu haline geti
rilmiştir. 

'Muhterem arkadaşlar, bu memlekette bir 
Hükümet yok mudur? Bu memleketin Parlâ
mentosu yok mudur? Nedir bu hal; her mesele 
ıayağa düşürülmekte ve sokağa dökülmektedir. 
Yoksa bu memleketin meseleleri sokakta mı 
münakaşa edilecektir Bu memleket sokakta 
mı idare edilecek? Hayıır arkadaşlar, hayır, 
demokrasi bu demek değildir. Bir zamanlar 
üç kıtaya hükmeden, imparatorluklar kuran 
Büyük Millet, son anlarında -«hürriyet, adalet, 
müsavat» diye diye yıkılıp gitmiştir. Nihayet 
elimizde bir avuç Anadolu kalmıştır. Şimdi de 
demokrasi diye diye bu rejimi yıkmaya hakkı
mız yoktur. Bu memleketin meselelerinin mü
nakaşa edildiği yer sokak değil, Parlamento
dur. Bütün bu kargaşalıkları çıkartanlar hiç 
şüphe yok ki, memleketin huzurunu, sükûnu
nu bozmak istiyen (anarşistler ve Moskof hay
ranı kızıl ajanlardır. Ve bu memleketi bir" anar
şi diyarı haline getirmek istiyen sosyalist mas
keli komünistlerdir. Bunu ispatlamak için 
elimde birkaç gün içinde çıkan gazeteler var. 
Bunlardan bâzı pasajlar okumak isterim. İşte 
bunlardan biri : 

Arkadaşlar, Ankara'da orman için yürüyüş 
yapıldı, yürüyüşe katılan gençler Amerika'yı 
protesto ettiler. Dikkatlerinizi buraya çekme
nizi istirham ederim. 

Arkadaşlar; soruyorum sizlere, bunların 
çıkacak «lan Orman kanunu tasarısı ile ilgisi 
nedir? Nümayişçiler arasında T. İ. P. li Ya
şar Kemal .adlı sicilli bir komünistin resmini 
görüyoruz. 

İşte -arkadaşlar, gazetelerde, taleibeilerin 
arasına girmiş, tahrik ediyor, Amerikan aleyh
tarlığı yapıyor. Yani biz burada Amerika'yı 
müdafaa etme durumunda değiliz, fakat çı
kacak olan Orman kanunu taısarısiyle Amerikan 

aleyhtarlığının bir münasebeti var mıdır? Vic
danlarınıza havale ediyorum. (Adalet Partisi 
sıralarından alkışlar) 

Evet, bunların maksatları çıkacak olan Or
man kanunu tasarısını protesto etmek değil, 
bunu bahane ederek komünist oyunu oynamak, 
dolayısiyle karışıklık çıkarmak, kendi mahut 
emellerinıce bundan istifade etmek.. Ama bun
ların kimlikleri belli oldu. Bunlara kanan bu 
memlekette kimse olamaz. Şaşarım, bu zibi
dilerin iğfaline kapılan gençlere. 

Muhterem arkadaşlar, orman meselesi se
nelerdir kanayan bir yaradır. Orman meselesi 
deyip geçemeyiz. En az on milyon vatandaşın 
hayatiyetiyim ilgili -bir meseledir. Milyonlar
ca vatandaş orman içi köylerinde yaşamakta 
ve inim inim inlemektedir. Derdini anlatacak 
bir makam, bir merci (bulamamaktadır. Mil
yonlarca insanın kaderi çoğu ilkokul mezunu 
bile olmıyan orman muhafaza memurlarının 
eline bırakılmıştır. Bunlar zalimane hareke-i: 
etmektedirler. Vatandaş bunlardan bizardır. 
Devletten maaş aldıkları halde çoğunun yeme
si, içmesi, geçimi köylüye -aittir. Köylü vazi
yetten şikâyetçi -olduğu kaide, bunların zul
münden korktuğundan şikâyet edememektedir. 
Şikâyet etse bile şikâyetini dinletecek bir m-eır-
ci bulamamaktadır. 

Ormanın millî bir servet olduğu ve muhafa
za edilmesi icabettiği hepimizin malûmlarıdır. 
Ormanın muhafazasını ve korunmasını şiddetle 
arzu etmekle beraber arman içi köylerinde ya
şı yan milyonlarca insanın yaşamasını ve hayat 
seviyesinin yükselmesini düşünmek mecburiye
tindeyiz, Şimdiye kadar ormanın muhafazası 
düşünülmüş, orman içinde kendi kaderiyle haş
haşa bırakılan vatandaş hiç düşünülmemiş, 
mesele daima tek taraflı ele alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, köylü ormanı tahri-
betmez. Tahribeden varsa elbette cezasını çeW 
melidir. Ormanın muhafızı ve bekçisi ormıan 
idaresi olmayıp, köylünün ta kendisidir. Eğer 
köylünün ayranı kabarırsa, ormanda bir tek 
ağaç bırakmaz, ağaç başına orman memuru 
diksen bile... 

Ormanı insandan üstün tutma gibi bir zih
niyete sahilbolmak büyük insafsızlık olur. Bâzı 
ormancıların maalesef bu zihniyette oldukları
nla ara sıra şahidolmaktayız. Hattâ bâzıları 
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o kadar ileri gitmişleridir ki (Orman dimidir) 
diyecek kadar taassup göstermişlerdir. 

Ortalığı velveleye veren, köylüyü tani'mı-
yan fakat ber zaman köylüye (marabalar, ırgat
larım diye hitabeden salon sosyalistleri (köylü
nün halini bilmezler. Bol b'ol maraba ve ıngat-
çılık edebiyatı yaparlar. Ama ben köyden gel
miş bir kişi olarak köylünün .acıklı durumunu 
çok iyi bilmekteyim. Benim köyüm onman içim
de olup (250) hanedir. Yıl, oniki ay çoluğu 
çocuğiyle geceli - gündüzlü çalıştığı halde ek
meğini zor kazanmakta, zaruri ve insani ihti
yaçlarını karşılamaktan âciz bir durumdadır. 
Benim köyüm ve benim köyümün durumunda 
olan onbimlerce orman içi köylerde orman dâ
vaları yüzünden mahkeme kapılarında sürün-
dürülmiyem çiftçi ailesi mevcut değildir. Çün
kü Devlet ormanı ile millet ormanı belli değil. 
Keza, çok köylerde orman idaresi dikim yapa
cağım diye, köylerin etrafını tel örgülerle çev
rilmiş köyler muhasara .altıma alınmıştır. Bir 
mesele tek taraflı mütalâa edilemez. Ormanı 
muhafaza edeceğim, diye köylüye esir muame
lesi yapılamaz. Halem köylü esir muamelesi 
görmektedir. Eskiden jandarma dipçiği ile sin
dirilen köylü şimdi ise orman muhafaza me
murumun dipçiği ile sindirilmektedir. Buna 
Hükümet olarak, Parlâmento olarak âcil bir 
çare bulmak .mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar,, köylü ormanı mı 
tahribediyor? Hayır. Anasından, babasından 
kalmış olan tarlasını ziraat etmek istiyor, or
man memuru geliyor, zabıt tutup «Burası or
mandır, senin tarlan değildir.» diyerelk mah
kemeye veriyor. Vatandaş sorgusuz sualsiz, 
şahit falan dinlemeye ihtiyaç bırakmadan mu
hakeme ediliyor ve cezaya çarptırılıyor. 

Muhterem .arkadaşlarım, bu keşmekeş daha 
fazla devam edemez. Orman ve köylü münase
betlerinin ahenkli bir şekilde düzenlenmesi için 
Orman Kanunumda bir değişikliğin yapılması ve 
boşluklarımn 'giderilmesi için en kısa zamanda 
böyle bir tasarının Meclise şevkini Hükümetten 
ve ilgililerden beklemekteyiz. Hükümetin ha
zırlamış olduğu kanun tasarısını dört ,gözle bek
lemekteyiz. Muhakkak ki millet yararıma ola
caktır. 

(Saygılarımla muhterem arkadaşlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. (A. P. sıraların
dan .alkışlar) 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — .Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem 
üyeleri; günlerden beri basınımızda ve kamu 
oyunda Başkanlığımızca hazırlanmakta olan 
Orman Kanununun birinci maddesi üzerimdeki 
tadilât taslağı üzerimde çeşitli yorumlar, çe
şitli art düşünceler ileri sürülmektedir. 

Yüce Meclisimizi, çalışmalarımız hakkımda 
tenvir maksadiyle söz almış bulunuyorum. Mev
zua girmeden evvel şu hususa işaret etmek iste
rim ki; akademik kariyerine, ferasetine ve 
bilgisine imamdığım, bemdem bir evvel konuşan 
Ali Rıza Uzuner Beyim hemüz ne Bakanlıkça, 
ne Balkanlar Kuruluma ve ne de Yüce Meclise 
sevk edilmiş bir tasarı olmamasınla rağmen bu
rada bir tasarıdan bahsettiler. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Genel 
müdür verdi,- imzaları var. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Arız edeceğim, ımüsaade buyurun. 

Şurasını Hükümet adına katiyetle ifade ett
irmek iısltoriım ki, armam konusunda en az kendi
leri kadar hassasız. Bu konuyu ispat için De-
'mıirel Hükümetimin. Büyük Mıeclisie sunduğu 
Hükümöt programımda ormancılık konusunda-' 
ki görüşümüzü müsaademizle ara eıtmefc iste
rim. 

Yüce Mıeclisim sayım üyeleri, Anayasamızın 
teminatı altımda bulunan ormanlarımıızın bir 
taraftan korumaması, gelişltirilm'esi ve bakımımı 
sağlarken diğer tarafitam ilmim ve tekniğim 
icaplarına uygun olarak ormanlarımiızı işlete
rek memleketin mulhtacıoiduğu keresle ihtiya
cını karşılamak kararındayız. Onman içimde 
yaşıyan köylülerimizin yaşayış seviyelerimi 
yükseltmek zıoruımdayız. Bu maksatla ormanla
rımızda birikmiş yaşlı ağaç devresini süratle 
kıymetlendirerek onman içi köylülere yemi iş 
sahalarımın açılmasını temin edeceğiz. Her nevi 
lorman işinin onmam içi köylüsüne gördürülme
sini titizlikle taklbıödeıceğiz.. 

Onman köylüsünün eğitilmesi hususuma 
önem vereceğiz. Halk - orman münasebetinin 
düzeltilmesi çalınmalarımı dalha etkili hale g&~ 
tineceğiz. Halka onmam ve ormancıyı sevdire
rek ormamlammıızMi daha iyi korunabileceğine 
inanıyoruz. Demire! Hükümetinin Yüce Mec-
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lise sunduğu ha'tltâ tasviplerini aldığı Hükü
met programının ormancılık haklkınldaki pasa
jını arz eftımiş bulunuytorutm. 

Şimdi geliyorum, bizim Hükümetimizden 
evvel 1965 te, 11964 te Sayın Ali Rıza Ül^en'in 
hazırlanılmış olduğu ormancılık 'konusundaki 
raporlardan pasajlar okuyacağıım: 

«Kolay ve külfetsiz falkait çok isabetsiz bir 
iskân poliltilkası takibinin uidticieısi olarak 13 800 
köyde 9,6 milyon vatandaşımız ormanlar içerl-
sinde ve kenarımda yaşamak güç ve imkânla
rını bilmıec'burie ormana bağlatmış duruımlda-
ıdıtrlar. Oırman azlığı, ihtiyaç çokluğu ve bun-
dan daha a nü hinimi yaşama ve vasatıma vazifesi, 
vatandaş - orlman münasebetlerinin boızulımaısı-
nıa sefbebiyet vermiş, mevzuat muvacehesinde 
hâdiseler yüzibinleroe onmıan dâvası haline in-
kılâbdtmiştir, Netice ormanlar yorgun, takat
ten düşımıüş buna mukalbiil .millî gelirden eın az 
hissıe alan. ve çok iptidai "bir hayat yaşıyan or-
iman köylüsü de halinden dıevaımlı şikâyeltçi, 
kıüslkün ve muslfcarip hâle gelmişftir. Bir taraf
tan mevcut ormanları korumak, <geçımıiş kayıp
ları telâfi için yenilerini yetiştirmek, diğer ta
raftan ihtiyaçları karşılamak... İşte orman po
litikasının esası buldur. Bu iki unsur ne kadar 
çok deaugelendirilebİlirse tabiaıtiyle başarı nis-
beıti de o kadar artar. Türlk Milletimin bekası 
ile yakından ilgisi olan orman varlığımızın po
litika üsltıü millî bir dâva .olarak mütalâa edil-' 
mıcısıi lâzıınıgeidiğine inamyo,ruız. 

Filhalkllka, 27, 38, 13 - 1 nci maddeleriyle 
oı'manlarımız Anayasamın teminatı altına alın
mış bulunmaktadır. Buna muvazi olarak Ana-
y asamızın derpiş eylediği esasları realize eıde-
ibilmelk, vatandaş - oırman münasebetlerini iyi 
ıbiır şekilde düzenliyeıeelk zamanın şartlarına uy-
ıgun yeni bir onman kanununun ıteldvin'ine zaru
ret ve isabet gömdüğümüzü belirltmıeık işitiyoruz. 
iFiilen ve ilmen onman olmaktan çılkmış, orman 
(bütünlüğünü bözımııyan ve daha verimli kültü
re tahsis edilmiş bulunan yerlerin en kusa za-
manlda ormaın rejimi dışına çıkarılmasının çe-
Ikilen ıstırapların bir kısmını ıdinıdirecıeği ve 
iktisadiyatımıza müsıpet tesirler icra edeceği 
kanısındayız.» 

zabıtlarından okuıyoıruım bumu. Halibulki demin 
konuşan arkadaşım, mıevcult mevzuatın bun
lara cevap vereeeğine, tutulmuş, Anayasayı zıor-
layıcı, Anayasayı tahrilbedici bir sakîm yollun 
içerisine girildiğini burada belirttiler, arz ede
ceğim, onları da arz edeceğim. 

Ali Rıza Bıeyin burada vaz'ıettiği esaslarla 
hıemfikiritm. Bunu beyan 'ötmek isterim. Simidi 
ne .o'lmuş? Saniki ormanları biz yıpratmışız, bi
zim iktidarıımıız yıpratmış, saniki ormanlarda
ki yaşlı 'meşıkereye biz sebebiyet vermişiz, san
ki ormanların, bizim bu iilk senelik iktidarımız 
zamanında milyonlarca hektarı talhribedilmiş 
de yeniden yine tahribin içine itiiliyormuşuız 
gibi .bir hava yaratılmak iısltenimıelktedıir. 

ADİ RIZA UZUNBR (Trabzon) — Ben öy
le bir şey sıöylıeımıedim... 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De-
vaımla) — Bir hava yaratılmak işitemiyor, siz 
söyledinli demedim. Bir hava yaratılmak is-
tennıelktedir, oy için. 

Şimdi bizim iktidarımızdan evvel sayın pno-
fosıörlerlimizin ormanların ne durumda olduğu
nu ve bunlara .nelerin selbelbiyet verdiğini büt
çe konuşımamda olduğu gibi müsaadenizle bdır 
iki satırla 'burada da değinmek isltoyoruım, 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — 1950 den 
sonra ormanlar bu hale geldi., 

TARIM BAKANI BAHRİ DA&DAŞ (De
vamla) — 1963 - 1964 te... 

Birşey daha arz etmek iıstiyoru; 1950 den 
bahsıeıdıiyor sayın milletvekili, ben 1950 den 
evvelki ormanı da biliyorum. 1950 den evvelki 
ormanda tezkere ile oırman yolu yapılırdı. 1950 
den 'evvelki ormanda altla orman mühendisleri 
dolaşandı. 1950 den evvel orman mutlak bir 
kontrolsüzlük içinde ildi, yolsuzluk içinde idi, 
imkânsızlık içinde idi. Ben 1950 den sionrıaki 
bir devri müdafaa için söz almadım, falkait işa
ret ettiler, bu vatanda yaşıyan ve bu vatanın 
bir evlâdı olarak işaret etmek işitiyorum, ce
vap veriyorum. 1950 den sonra tezkerelerin ye
rine greyderler, buldozerler glirdi. 1950 den 
sonra hu memlelkeıte greyderler, buldozerler 
girdi diyorum. 

Bu memlekette orman işletmeleri müdüvlük-
leri kuruldu, 1950 den sonra, bu memlekette 
a'..in yerline jeepler, station vagonlar tahsis 
edildi. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri ve 

Ali Rıza Uzuner ve Sadi Bimay'm müştere-
İken hazırladığı ve yeni bir orman kanununa 
ihtiyacun olduğunu belirten Büyük Meclisin 
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'alkışlar) (C. H. P. sıralarından «kimin parası I 
ile» sesleri.) demiş. «Ben Halep'te 10 ansın at
lıyordum» Hadep'i de getirdi, arşını da getirdi 
o atlıyamadı, atlı yan .atladı... Milletin sayesinde 
oldu, milletin, Büyük Türk .milletinin sayesinde!... 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) (C. H. P. 
sıralarından «her taraf ormanlıktı» sesleri.) 

Şimdi, deniyor ki ; yapılan araştırmalar da, 
bu yollar açıldıktan sonra yapılan amenajman 
çalışmaları neticesinde mevcut orman'ların lü,5 
milyon civarında olduğunu ve bunun 6,5 milyo
nunun düzensiz, verimsiz orman -okluğunu, ge
riye kalan 4 milyon Veya 4,5 milyon civarm-
da'kiı meşcerenin de 2,5 milyonunun 250 - 3C0 
sena arasında ve bugün ormanlarımızı işgal 
eden, üzerine tek gram ağırlık koymıyan meş-
ecreden ibarettir. Geriye ka'lan da iki milyon 
civarında genç orman meşecresidir. Bütün 
bunlara rağmen Türk Milletinin bekasiyk 
çok yakından ilgilinen ve Anayasanın teminat] 
altında olan ormanlarımıza ilmin, tekniğin ve 
günün ekonomik şartlarına uygun bir çalışma 
düzenine ve yeni mevzuat düzenlemesine bü
yük çapta ihtiyaç vardır. 

Nitekim yine Turan Şahin Beyin zama
nında 663 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi 
de bu maksat için yürürlüğe konmuştur. An ay
yaşa Mahkemesi tarafından 4 Haziran 1964 ta
rihinde de Anayasaya aykırı bulunduğundan 
iptal edildiği yüksek malumlarınızdır. 

Şimdi Anayasa Mahkemesi adı geçen kanu-
' nu niçin iptal etmiş, kısaca arz edeyim : 
Anayasa, ormanın tarifini yapmamış olduğu
na ve bunu Kanun Koyucunun yetkisine bırak
mış bulunduğuna göre Kanun Koyucunun ye
ni bir orman tarifi yapabileceği aşikârdır-. An
cak bu tarifin de, ormanların daraltılmasına 
yol açmaması ve yeni ağaçlamalara engel ol
maması gerekir, diyor, Anayasamın 152 nci 
maddesi de bakın ne d-yor; Ana yabanın 152 nci 
maddesinin son fıkrasını aynen okuyorum : 

(Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Ga
zetede hemen yayınlanır ve Devletin yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idare makam
larını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar) diyor. 
Biz ne yaptılk? Anayasanın bu sarih hükmü
ne ve Anayasa Mahkemesinin bu kararına uya 
rak ormanın sarih tarifini yapmayı bir Ana
yasa hükmü telâkki ettik ve çalışma 1 arımıza 
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bu yönden başladık. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri.) 

Demin ifade ettiğim gibi, bu işe nasıl baş-
lıyabm? Oturalım da beş on tane adam top-
'lıyalım bir araya kapıları 'kilitliydim, iki ge
cede bir taslak mı hazırlıyalım ve bunu bir 
tasarı halinde Meclise götürelim, diyelim 
ki, bu kanun hem Anayasaya, hem bugünkü 
şartlara, bugünkü ekonomik düzene uygun
dur... Yoksa geniş bir çalışmanın içine mi 
girelim? Akademik yol, teknik yol, medeni 
yol hangisi ise onu ihtiyar ettik, sayın Millet 
Meclisinin muhterem azaları. (A. P. sıraların
dan bravo sesleri.) Ne yaptık? Bu kanun iptal 
edildikten sonra, demin de Büyük Meclisin 
zabıtlarına geçen, geçmiş bütçe raporların] da 
tetkik etmek suretiyle Orman Genci Müdürlü
ğünde, o zaman Orman Genci Müdürünü de 
tâyin etmemiştim, rahmetli Başmüşavlr Niyaui-
oğlu'nun başkanlığında bir komite kuruldu. 
Bu komite bendenizden şu oluru aldı, aynen . 
arz ediyorum : 

«Bakanlık Makamına.» 
Malûm olduğu üzere memleket ormanları 

yüzlerce y:ılhik geçmişten bugüne kadar devam 
eden sosyal, ekonomik zorlamalar sonucunda 
geniş mikyasta tahrife uğraımış, alman bütün 
tedbirlere ve cezai müeyyidelere rağmen bu tah
ribatın önüne 'geçilememiştir. Bundan başka 
aradan geçen uzun süre zarfında birçok orman 
sahaları 'başka harasete in'kilâbedilımev suretiy
le halen ve fiilen tarla, bağ, bahçe haline kal-
bedilmiş ve bunlardan da gereği veçhile devam
lı ve düzenli fayda sağlanamamıştır. Ayrıca 
halk - orman münasebeti erinin bütün gayret
lere rağmen düzene sokulmadığı ve bu yüzden 
ihtilâfların yüzbini astığı her yıl yüzbinlercc 
mcttrcküb verimli yurt toprağının erozyonun 
tam ve kâmil bir şekilde önlenmemesi, sebebiy
le denizlere taşındığı, mezru arazinin su taşkın
ları neticesi verimsiz hale geldiği gürül inek
tedir. Bu halin /bütün memlekete özellikle on 
milyon civarında orman için ve civarı köylü
lerimizin olumsuz seklide etkilediği ve bunun 
biran önce bir hal tarzına bağlanmasının zaru
ri bulunduğu izahtan vareste bir ikeyfiyottir. 
Bu itl.barla ormanlarımızın gereği veçhile ko
runması, içerisinde ilmin ve tekniğin dikte et
tiği şekilde ormancılık hizmet ve faaliyetleri-
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ııin yapılabilmesi kalite ve kar nitesinin yük
seltilmesi özellikle resmî müesseseler' yanında 
•vaıtamdaış teşielbbüs ve gücünden âzami şdkil'dle 
i'aydalanımtık suretiyle yurt çapında bir ağaç
landırma faaliyetine girişilmesi ve memleket 
topraklarının emniyetini sağlı yan mevcut or
manlarla diğer harasette kullanılan sahaların 
birbirine tedahül •ekniyeı^c'k sekilide bvbiti ve 
bu s'jretle halk - orman münasebetlerin"' olum
lu bir şekilde tanzimi, afazi ldâ.sifikasymHiiıdan 
ormandan. b::şıka hararete tahsisi mümkün olmı-
ya,u verimsiz toprakların her imkân ve vasıta
dan faydalanmak, Devlet ve vatandaşın işbirli
ği ile ormanlaştırmak suretiyle verimli hale 
getirilmesi, genellikle verimsiz topraklar üze
rinde çalışan vatandaşlarımızın lıareıadrğı emıe'k 
ve masraflarının 'karşılığını alabilmek için ıbun
lara her çeşit yardımın yapılması ve bu arada, 
'Devletin emrinde bulunan sahalarım da tarım 
yönünden düzenli ve devamlı bir şekilde değer
lendirilmesi imkân ve çarelerinin araştırılması 
maksadına matuf olmak üzere; İstanbul Üniver
sitesi Orman Fakültesi Dekanlığı, Ankara Üni
versitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı,, Eğe Üni
versitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Atatürk 
ÜnÜversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Anka
ra, Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı, 
Orman Mühendisleri Odası Başkanlığı, Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanlığı, Türkiye Orman
cılar Cemiyeti Başkanlığı ve Veteriner Hekim
leri B'irıliğli Mierkıcz Konseyi Başkanlığı, Ziraat 
Odaları Birliği Başkanlığı, Yeşil Türkiye Orman
cıları Cemiyeti Başkanlığı, Orman Tekniker
leri Cemiyeti Başkanlığı, ve Türkiye Ziraatçi-
ler Cemiyeti Başkanlığı, kıymetli - görüşlerinin 
al.m ması ve alınacak', bu görüşlerin ışığı altın
da yine bahse konu müessese yetkililerinin de 
katılacağı bir toplantı da tertip edilerek mem
leket şart ve gerçeklerine uygun hal tarzlarının 
bulunup kısa zamanda rcalize edilmesi lüzum
lu görülmektedir. Tensip Irayurulduğu takdir
de bu şekilde çalışma yapılmasını olurlarınıza 
arz ederim. 

Genel Müdüs Yerine 
Adnan Angı 

Uygun - Takdir. 
Müsteşar Osman Soysal 
Olur 
Vekil 1 0 . 5 . 1966» 

I Cörülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, kapalı 
kutu arkasında 'bir iş ey yok. Kapalı kapı arka
sında da bir şey yok. 'Geniş ölçüde millî müesse
selerimizin ve bu ormancılık konusuyla ilgili 'bü
tün teşekküllerin 'görüşlerine ihtiyaç, olduğuna 
Hükümet olarak inandık, Bakan olarak inandık 
ve bu tamimi bütün ilgili teşekküllere gönder
dik. Benim imzam burada olduğu gibi, gönder
diğimiz bütün teşekküllerin de, ne zaman gön
derdik, tarihi eriyle, aynı tarihlerde ve Orman 
Genel Müdürlüğü bünyesinde de Fen Heyeti 
Başkanlığına, Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğüne, Hukuk Müşavirliğine, Erozyon 
Kontrol Etüt Proje Şubesi Müdürlüğüne, Mera 
işi Şubesi Müdürlüğüne, Plânlama Grupu Bns-
'kanlığma, Şube I Müdürlüğüne, Şube III Mü
dürlüğüne, bunların hepsini Ali Rıza Bey çok 
iyi bilir, bunların hepsine bu dediğim 'metin ay
nen iletilmiştir, aynen, («'Talebe derneklerine 
gitti mi?» sorusu) ilgisi olmadığı için, ciddî bir 
konu olduğu için gönderilmesine lüzum hisLset-
medik, özür dilerim. ('Gülüşmeler) 

Müsaade buyurun, ne 'diyoruz? Görüşlerinizi 
bildirin, diyoruz. Nedir bu konudaki görüşleri
niz; Mecliste konu böyle, efkârı umumiyede ko
nu böyle, ormanın içinde durum bu... Orman ba
kımından demin Ali Rıza Bey bir şey söyledi, 
Toro'Sİarın taşı ve kayasının üstü, öyle zannedi
yorum ki, Ali Rıza Beyin bulunduğu İsveç or
man vejatasyonu yönünden 'hududun en sonu
dur. (A. P. «sıralarından «bravo» sesleri alkışlar) 
Yine iyi biliyorum ki, yine Ali Rıza Beyin bulun
duğu, çok iyi tetkik 'ettiği Finlandiya, yine.or
man mıntakası ve vejatasyen yönünden lıudu-

I dun gene en sonudur. 

I Şimdi bak m arz edeceğim, yani bunda sureti 
I 'kati'yede bir art düşüncemiz yoktur. Ne dedik; 

«ilmin, tekniğin emrettiği, ekonominin emrettiği 
şekilde, en rasyonel şekilde Anayasa teminatı al
tında bulunan ormanı 'verimli bir halde...» Ama 
biz neyi devraldık, arz edeyim; yine sayın öğre
tim üyelerinden birisi rıhı, bütçe müzakerelerinde 
de arz ettiğim gibi, neşrettiği yazıdan pasajlar 

i okursam, yürekler acısıdır. 
I Türkiye'nin... 

ALt RIZA UZUNER (Tralbzon) — Başkala-
I rmın yazılarını niye okumuyorsunuz? 

TARIM BAKANI BAIIRı DAGDAŞ (Dc-
I vamla) — Müsaade buyurun, arz ediyorum, be-
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nim değildir, şu broşür benim değildir, ilim oto-
ritesinindir ve bu memlekette ormancılık politi
kası kürsüsünün hocasmmdır, benim değildir, 
rica 'ediyorum. Diyor ki ; yurt ormanları geniş 
ölçüde tahribedilmiştir. Hem o şekilde tahribe
dilmiştir ki, verimlilik 'hektar başına 0,8 e düş
müştür. Halbuki demin arz ettiğim vejetasyonun 
en son hududu olan, ondan sonra. Buz denizinin 
başladığı yerde vasati verim, Ali Rıza Beyin de, 
beraber geldiği mühendis arkadaşların da ifade 
ettiği gibi, benim de dosyalarımda mevcut litera
türümde, mevcut, hafızamda ımevouıt bulunan ra
kamlara göre, İsveç'te vasati verim üç metre-
kübtür hektar başına. Yine Finlandiya'da 3 ilâ 
4 ün üstünde, hâzı ahvalde 7 dedir. Türkiye'de 
geniş orman kütlesinin 'bulunduğu, 500 ilâ 700 
milimetre yağmur kuşağında bulunan ve geniş 
ölçüde orman sahalarını işgal eden bu yerlerde 
ise verim 0,8 dir. Ve profesör diyor ki; her sene 
vejetasyon yolu ile, büyüme yolu ile orman ser
vetimize 6 milyon ile 8 milyon arasında bir de
ğer katılmaktadır. Hangi sahada? Bir bakıma 
180 milyon dönüm, bir baloma 105 milyon dö
nüm, henüz tesbit edilmemiş, amenajmanı bile 
katî değil; bir bakıma da 130 milyon dönüm. Her 
ne hal olursa olsun, 130 milyon dönümlük, 500 
ilâ 700 mm. lik yağmur kuşağında 'benim haddi 
asgaride en kötü santiarda 4 ımetreküib, 5 metre-
kü!b, 8 metroküb artışıaı ieahettiği bir beldede 
0,8 e düştü. Diğer bir deyimle 120 milyon dönüm
lük 'bir sahada o rakama göre eğer kerestenin 
imetrelkülbünü 300 lira kabul etsek dahi 6 milyom; 
1 milyar 800 milyon liralık değer katıyor... Ne
rede? Onu da ifade edeyim. Karadeniz kuşağın
dan, Karadeniz'den Rize'den bütün sahil boyla
rımızdan gelelim, Marmara havzasını alalını, Ça
nakkale'den geçip Ege'yi sıyıralım, gelelim Ak
deniz'den geçelim, ;Siirt'e kadar uzanalım, 200 
km. lik bir şerit alalım, bu 170 - 180 milyon dö
nümlük bir sahada 180 milyonluk, dünyanın en 
verimli 'bir sahasında 70 milyona yakın (geçmişte 
insan yaşamış, iki tane de ımedeniyet kurulmuş; 
iyon medeniyeti ile Mezopotamya medeniyeti. 
Bunlar zeytinyağlarmı, portakallarını, limonla
rını hattâ zeytinyağlarmı Pipe - linelarla 
aşağı denizlere göndermişlerdir. Bu cen
net vatanda ben bugün 120 - 130 milyon 
divarında, profesörün verdiği rakama göre, 
1 milyar 800 milyon lira alıyorum, bunun da bir 
milyarı cari masrafa gidiyor, 800 milyonu da 

I nereye gidiyorsa... Gerisi ne oluyor? Gerisini de 
I orman götürüyor. Ne kadar? 6 milyona mukabil 
I 16 milyonluk gayrikanımi gidiyor, diyor. Yani 
I orman tahribediliyor. öyle diyor profesör. Ben 
I demiyorum, profesör öyle diyor. Bu rakamlar 
I burada. 
I Şimdi ben 70 milyonluk bir ekolojiye sahip 
I beldede ne tabiî şartları değişmiş, ne Elge denizi 
I uzağa gitmiş ne Karadeniz uzağa gitmiş, ne Mar-
I mara'da bir değişiklik vardır, üstelikte nispî 

nem % 70 den aşağı düşmiyen, her daim Ibiyo-
I lojik, kimyevi ve fizikî tecezziye, her gün top

raklaşmaya müsaido'lan bir (bölgede 1 800 mil
yonla yaşıyorum. Buna mukabil Türkiye'de ekim 
sahaları; se'bzesiyle, buğdayı ile, arpası ile, mey-
vası ile 160 milyon dönüm 'civarındadır. Bundan 

I da ben en gayrimüsait yerlerde yuvarlak olarak, 
gayrisâ'fi hâsıla olarak 30 ilâ 36 milyar lira elde 
ediyorum, 

I Elinısaf! Bun'ları biz mi böyle yaptık ? Biz di
yoruz ki, şimdi hunu rasyonel bir şekle sokalım. 

I (A. P. sıralarından alkışlar) izah ediyorum, izah 
I ediyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) izah edi

yorum. 

Şimdi geliyorum... 
SEYFİ SADİ PENCAP (Muğla) — Esasa 

gel, alkış güzel şey... 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De-

I vamla) — Arz ediyorum, geliyorum oraya... 
(C. H. P sıralarından gürültüler) 

I Profesör diyor ki... («<Bu mevzuda başka ya
zıları da okusamza», sesleri) 

Benim değil beyler, benim değil profesö-
I ründür. Benim değil kızmayın. Rakamları ve

riyorum. Neden kızıyorsunuz? Dinledik sizleri. 
^C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Yine mevzuata geliyorum. Oraya 

I geliyorum, esasa geliyorum. Bakın ne diyor 
profesör... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim • arkadaşlar, 
Sayın Bakandan da rica ederim. Sayın arka
daşlar, siz böyle yerlerinizden müdahaleye de
vam ederseniz müzakerenin devamına imkân ol-
mıyacağmı arz ederim. Binaenaleyh, sükûtunu-

I zu muhafaza etmenizi çök çok rica ederim. 

61 — 



M. Meclisi B : 100 11 . 5 . 1967 O : 1 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — En son diyor, bakın methettiği bir 
şey var, methettiğini aynen söyliyeyim.: ^Aslın
da ıgerek kalkındırma ve gerekse nakil işi, da
ha sonra da açıklanacağı üzere, bar toplum kal
kınması ve iç iskân işi niteliğinde olup, orman
cılık hizmetlerinin dışında kalır. Bununla be-
raib'er, o tarihlerde biraz sahipsiz bulunan bu 
konu üzerinde durulmasını ve kanun - hangi 
kanunun? 1936 yılında çıkarılan kanunun -
«Bununla b'craıber o tarihlerde biraz sahipsiz bu
lunan bu konu üzerinde durulmasını ve kanu
nun kusan unsurunu 'göz önünde tutmasını, onun 
refalh ve saadetini sağlayıcı tedbirleri düşün
müş ve almış olmasını getirdiği bir yenilik ola
rak kaibul etmek lâzımdır.»1 diyor. «Bir tek o 
gelmiş» diyor. 

Sonra dayor: «1961 yılında yürürlüğe giren 
yeni Anayasa ormancılık yönünden gereken 
yerlerde istimlâki mümkün görüldüğü g'lhi, 
ormanların içirade ve kenarındaki-köylerin baş
ka yerlere yerleştirilmesi de kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Sayılan bu tedfbirlcr dışında en-
direkt yollarda olsa Medeni Kanun, Kadastro 
ve Tapu Tahrir Kanunu, Tapu Kanunu. Tapu
lama Kanunu, Çiftçiyi topraklandırma Kanunu, 
İmar Kanunu, Zeytinciliğin Islahı ve Yaban
ların Aşılanması hakkıhdalki Kanun, Çay Kanu
nu, Toprak - Su Kanunu, İstimlâk Kanunu gibi 
'kanunlar da yerleşmeler ve orman münasebetle
rini çeşitli yönlerden düzenleyici hükümler ihti
va ödev. Ancak - geliyorum mevzua - başlan
gıçta- da ifade edildiği giibı, «gerek iskân ve 
gerek orman konusunda eskiden beri çenitli teş
kilât kurulmuş ve bol sayıda kanun çıkartı İm IR 
olmasına rağmen ormanlar ve yerleşme arasın
daki münasdbeti düzenlemek mümkün olmamış
tır. Demek ki, mevzuatlar düz>enlenememiştir. 
Mevzuatlar ekonomiye dayanmıyor» diyor. 
«rnovzuatlar tekniğe, ilme dayanmıyor» diyo". 
Bunun mânası bu. Aksi halle o düzenliyor da 
hen niye düzenliyemiyorum? İsveçli düzenliyor. 
Finlandiyalı düzenliyor, Alman düzenliyor, 
hepsi düzenliyor ben düzeniiyemiyornm; bunun 
selbelbi? Sebebi, işte burada insanı dü'üinecegim, 
biz de Türk'ün insanını, Türk'ün köylüsünü, 
Türk'ün ormancısını düşüneceğiz. Ormanın 
Anayasanın emrettiği şekilde tarifi çalışması
nın içine girdik. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) Buraya geliyorum, izah edeceğim. 

Şimdi ne oldu? Bütün bu hazırlıklardan 
sonra döndük çeşitli yönlerden. Burada Fehim 
Fırat Beyin de konuşmaları var. Ama Yüce 
Meclisin vaktini almamak için arz etmiyorum. 
Fehim Fırat Beyin ve diğer hocaların Avru
palıların önünde başka, başka ilim adamlarının 
önünde başka ve Türk halk efkârına gelince 
başka türlü olmasını da üzülerek ifade etmek 
isterim ki, doğru bulmuyorum. Şimdi ne yap
tık? Bundan sonde dedik ki; «(bütün hocaları
mızın görüşleri bu. Fakat bu da yetmiyor. Ge
liniz bir heyet tertıibedelim, bu heyet gitsin 
Avrupa'ya, evvelâ bizim gibi orman bünyesini 
tahrilbeden beldeleri, ondan sonra da ormanla
rım nizamlı bir şekilde geliştiren memleketle
rin düzenlerini, dağ ekonomisini yerinde tetkik. 
etsinler, fiilî durumu ihtiva eden bir rapor ver-
sinder. Kimi gönderdik, bunların içine? Dün, 
kapalı kapılar arkasında hazırlanmış kanunla
rı tasvilbetmiyoruz diyen Orman Mülhendi'sleri 
Cemiyeti ve Orman Mühendisleri Odasının baş
kanlarını da ihtiva eden, aynen arz ediyorum, 
imzaları arkasında; kanundan bizim haberimiz 
yoktur, bu maksatla bir şey çıkarılacağını bil
miyorduk, diyenlerin... Bakın, halk - orman mü
nasebetleri ve 'dağ ekonomisi konusunda İsviçre, 
İtalya, İspanya ve Almanya'da yapılan c'tütlerc 
dair heyet raporu: «Konu ve vazife : 

Memleketimiz ormancılık çalışmaları içinde 
büyük önemi bulunan halk - orman münasebetle
ri ve ormancılıkta aracı kullanma esaslarını teS-
bit, plân ve programlarını düzenleme amacı ile 
hazırlanacak tasarıdan faydalanmak üzere İs
viçre, İtalya, İspanya ve Almanya'da bu salında 
sosyal, ekonomik faaliyetlerin bilhassa dağ eko
nomisi arazi kullanma kabiliyeti, hayvancılık, 
çayır, mera ve halk - orman münasebetleri ko
nularında çalışmaların ve alman tedbirlerin 
mahallinde tetkikine lüzum görülmüş, bu mak
satla Müsteşar Muavini Emin Turgutalp'm Baş
kanlığında Orman Genel Müdürü İzzet Arscven, 
Orman Genel Müdürlüğü Fen Heyeti Başkam 
Hakkı Karamızrak, Orman Genel Müdürlüğü 
Ağaçlandırma Dairesi Başkanı. Nuretin Türk-
güz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sek
reteri Yüksek Ziraat Mühendisi Salbahattin Sav
cı, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Kemal 
Urağan, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Ku-

I rulu Üye'si Salâhatin Cuman, Türkiye Ormancı-
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]ar Cemiyeti GeneJ Sekreteri Dr. Hayati Gür-
kan'dan teşkil olunan heyet Tarım Bakanlığı
nın 23 . 9 . 1963 gün ve 7/70. sayılı olurlariyle 
vazifelendirilmiş]erdir.»1 Raporları burada, imza
ları da buradadır, hepsinin, orijinal.. (A. P. sı
ralarından: «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 
D em efe ki, gizli bir şey yok... 

O kadar inanıyoruz ki, herkesin vatan per-
verliğine o kadar inanıyoruz ki; bundan başka 
da yol almadığına inanıyoruz. Gitsin va'tan ev
ladı diyoruz, evvelâ bir baksın, tasarı hazır! a-
mıya ne var. Evvelâ hazırlanacak tasarının 
esnanı tesbit etsin. Bunun tersi de varit, geç-
m'işto misalleri var, bir tasarı hazırlarsın, çağı
rır 5 - 1 0 adam da götürürsün Ankara Palasa 
Bulvar Palasa, eğlenceler tertibe densin, içlerin
den sivrisi de varışa, sizle de -'bir Amerikan se
yahati dersin, bir Avrupa seyahati dersin - bu
nu da yapmak mümkün, ama gayet tabiî ki. H" 
herkesin vatanperverliğine inandığımız ic'in ih-
zaratı gayet açıklıkla yaptık, gayet açık, ga
yet vazı'h, hiç burada pürüz yok! (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Döndü, o da yetmedi... Dedik ki, memleket
te 1 600 - 1 700 orman mühendisi vardır', bun
lar yurdun çeşitli bölgclerindedir, bunların da 
bir teknik görüşünü alalım. Orman mühendis
leri teknik kongresi aJdı altında, Sayın arkada
şım Ali Rıza Bey iyi bilirler kr ilk defa Ada
let Partisi Hükümetinin Tarım Balkanlığım dev
resinde bir Orman Mühendisleri Teknik Kon
gresi yaptırıldı. Buradaki konuşmalar teyr>-° 
alındı. Teype alındıktan sonra da kitap lıal'-
ne getirildi, kitabı buradadır, 42 bin liraya da 
satmaldrk, istifade edelim diye. Bunun içer
sinde çok muhterem öğretim üyelerinin görüm
leri vardır, hepsinin tebliğleri vardır. 
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arz ediyorum. Çünkü 3,5 milyon hektar or
man Millete dağıtılacak diye ayaklarla sokak
lar alt üst edildi, Yaşar.Kemaller meydana çık
tı onun için arz ediyorum. (A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar) 

ALİ RIZA UZUNER (Traibzom) — İrtibat 
kuramıyoruım. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞI)AŞ (De
vamla) — Ali Rızıa Bey, rica ediyorum, sıi&e 
söylemiyorum yalnız, şafhısmız'a allmayın, Büyük 
Meclisi tenıvir ediyıoruını. 

Balkınız şu priojedıe 4 sene çalışılmıştır, 70 
tane dünya çapında ve memıleuet ölçülünde tok-
nik ele'man işbiırak ctlmi'̂ ıiır. Bu proje mevcut 
Orman Kaınummun biırinci ma'dıdosi müıvaeUhe-
sinde taltlbıiik ediilemiiyor, tatlbi'k" cdli'ıC'miyior, rçin.-
dedir, tercüme ettirmişim, meralk eden arkadaş
larıma takdim edeceğim. 

Dahası var, Toprak - Su'ımın çıkan bir ka
nunu var. O kanununun da biır maddesi yime, 
yabani meyvalarm, yabani zeytinliklerin şun
la rın, bunların ihyasına matuftur. O.rim'aın Ka
nununun tarifi mııeilbinıCje tat'biilk edileımîiyıor. 
Mühendis a ılka d aşlarımı haleli, eıordum kjo.ııdilc-
rine bir gün bir etanibinyoında dedim ki; ba
kın şu dcMcelik çalı olanak çırada duruyor. Bu 
çalı okluğu zaman ormanda, bunu anılansak, 
taç yaparsak, köklıeırii daıîıa geaişlerije, toprağı 
daha iyi tutarsa, su rejimini daha iyi ayaırlaıua 
nmıan olıma-z mı! Üstelıik de zjrytin verecek. 
İYlkniği böyledir, ama huikıulkıına karışmam, 

dedi. Verdiği cıe*vap bu. Şimdi Alı! ahım büyü/k 
.n,Uletiimlizie bahşetmiş okluğu, büıyüık bir suni 
Kıyalar sefilinde dahi yerine getirıüemıiyecek 

'deoliojik şartiaır içimde milyuiilıaroa dünüm deli-
ce.Vığlim var, yüzüme balkıyıdır, milleiiim aç du
ruyor, delliıcelik orada duruycır. Mliîyuuık.rca 
dönüm bııttımım vıar, aşdıyaıeağv.n fiş
tik yapacağım, Ot'niıan Kanunu mü-
sıaaldle etimi'yor, sen. aşılıyamazıs'rı, aşıladın mı 
bu arman olur... Gene milyonlarca dönüm p;>r-
trikal ekolojim var, dlikıcımlyiîr, eğer dikerden 
Orman İdaresi cıl kor... G'die nıilycımiaroa dü'iıüm 
Mıuzluğu'm var, elini 'korsan dliyor iflahını ke-
ısierîlm; Onman Kanunu önaiımdedlr, birindi mad
de onumdadır. Emeikk voya tabiî olarak gelij-
ımiş ağaç ve ağaç topluluğu arımandir. (A. P. 
ısıralariiiiıdan, «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar). 

Yüce. Meclisin muhterem üyeleri, bunun d1-
şında da yine Yüksek Plânlama il'e F. A O 
Teşkilâtının yine müştereken hazırladığı 30 n 
yalbancı. 31 i yerli olmak üzere 70 ummanın is-
tiralk ettiği Antalya pilot bölge pnoie çalışma
sı vardır. Hepsini biliyor Ali Rıza Bey. 

ALİ RTZA TTZUNER (Trabzon) — Hepsini 
biliyorum, hepsini. 

TAT?ÎM BAKANI BAHRÎ DAttDAŞ (De
vamla) — Teşekkür ederim. («Devam et, devam 
et» sesleri) Efendim, geliyorum; geliyorum, 
aleniyetimizi, meşruiyetimizi ifade etmek için 
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İşte bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
Ikomu bu. 

Netice itibariyle şunu süyliyeyi.m niçin ora
ya gittik: gene şurada feıza hesap laıriyle ni'cş-
gu'l şeklimde ve şu dosyallaıtla nıündıomiıeülan 
11 ay mnüddcıtle 800 Yüksek Ziraat Mühendisi, 
70 tane Profesör Ziraat Falküıltesi bocalaıi'imın 
iştiraikiyle ha'zırılıaldığılmuız, Türkiye'min mfey-
va poıtiansiyeli, zeyltlın poltansiyeli ve 
ilerdeki yılla rdıaJki gelişmesi ve nenelere 
ikayacağı kıonusunu otüdcıtlbitıdılfk. Bu
nu hayal oılaraik kabul eititiler. Ama ben öylıe 
profesörler biliyorulm ki; içinizde belıki eserle
rini de olkuyanınız var, 2050 yılında Rusya'nın 
istihsal kapasitesinin ne alacağını, Çinlin ne 
olacağını, Amerika'nın ne olacağını gci-lbcıiiır de, 
Ibenilm momdeketilmlde 70 tane ilim adamı 800 
teknik adalm 30 senelik bir tekâmülü, mevcut 
potansiyeli nalsııl gelişitirecıeğini ispat ıcdıe-mıez 
mil Hem de bnız gibi eder. Ona inanıyorum 
(A. P. sıralarından şiddetli alkışlar). Onlarım 
yaptığı hesaplara göne, aşağı - yulkarı bıııg'ünlkii 
nayieler üzerinden ilcrid'oki meıyva, zeytin is-
tihislallimliz, fımdılk istihsalimiz 20 milyar liva 
civarlarındadır, eğer millete müsaade e dillime 
onLarım aşılanması, bir rejim dahilinde armanı 
söımıürmeıden, ormanı tahriblc'tımeden. Hangi 
ormanı1? Anayasamın öngördüğü. Elbetteki be
nim Anayasam ilme, tekinliğe ve o'konoımlyc 
önem veren bir Amayaısıadıır. Bunun dışlında bar 
Anayasa esasen düşünülemez. Büz de bunun 
içindeyiz, işte beyler, biz de bunun içindeyiz. 
Şimdi geliyoruz eliyoruz ki, öyle bir tarifin içi
ne girelim ki, bu 20 milyarı, bu 30 milyarı 
Türk Mil İletinin emmine verelim. Atma, geçmiş 
ıkanuıudlalki 60 milyon lirayı ver hama, ben or-
nıianı şöyle ederim. Hayır efendi, ben 2 milyar 
lira kredi veriyıoinum, 2 milyar lira... Sen tahsis 
ot omun, seımn orltnamını, sanin çamını, senin yu-
ıkarı rcjyomıundaıki herşeyinî ihya etmen içlin hor 
sieııe 2 milyar lira bu millet kredi vcrm;cyie mu'k-
tedirdir ve bu sıayiede Tüılk halkı bol meiyvıa 
yiyecek, bol Elma yiyecek, bol Portajkıal yiye
cek, boıl fııstık yiyiceelk, hem satacak. Onun 
yanımda da taban arazi Türk'ün anagıdası olan, 
artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için 
sütüne, -eıtinc, buğdayına tahsis edileociktir. Eko-
nloımi bunu emrediyor, tokuilk bunu emrediyor, 
ilim bunu emrediyor. Madeni âlem bu yoldadır 

| lıiz de bu yoldayız. «Orman dönel Müdürlüğü 
kademesinde hazı ulanan kanun taslağı için -
ıtasarısı dömıiyorulm - şu okuduğum ımeıktupta 
muhterem görüşlerinizi bildirin onıdlan sonra da 
bu çalışmalar sonunda hazıırh'yacağımız kanun 
taslağımın nihai şelklini müzalkere etmek üzene 
yetlkiliniızi göndıorin» şeklimde bir seme evvel 
ömgöriilmüştür. Domelk ki, yine biziım öngörüsu
muz o. Taslak hazırlanıyor, domlin tadaddıetlti-
ğim millî müessesiederimize gönderiliyor. 11 - 12 
ay zarfında hazırladığımız taslağı iki saat için
de cevaplaındırııyor «ibiz buna karışıyız» diye, 
cevap veriyor. Bildiımıeımlşlerdiır bize görüş
lerini, üç defa tenikid e;Mğimiz halde, üç defa 
ziyaret ettiğim halde bildirmıcmişlierıdir. Ondan 
sonra da geliyor «l>en bu tasarımım aıleyHıin-
deyim» diyor. Selkak şeyleri, ayıp şeylerdir, 
taslaktır, Ikıgün 11 Mayıs öğleden sonra yine 
millî müesseselerimizin ve değerli-Onman Yük-

I sek Mühendisler ilinizin iştira.kiıylc Kamunun üç 
(keımiıtedeıki müzakerelerine başlanmıştır. Nülhaıi 
şeklimi aldıiktan sonra, Cenabı Allah nasibloder-
sc, Adalet Partisinin Süleyman Demirıei Kabi
nesine nalsilbolaca-kitır bu tasarıyı gotıirmelk. Mil
letimize ve vatanımıza hayırlı olacağı imamcım-

I dayız. Şimdilik mâruzâtımı bu kadardır. Hepi
nizi hürm'cltle Selâmlarım.. (A. P. sıralarından 

I şiddetli alkışlar, «bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Muhtoriem arkadaşlarım. 
AL t KIZA UZUNER (Tralbzom) — Sayın 

I Başkan um, Fakülte öğretim üyelerimin ittlfaikla 
karar altıma aldıkları bir bildiriyi yayınla-

I malarını Sayım Balkanım burada ayıplanmasını 
I yerinde bulmadım. Bunu tavzih ve zabıtlara 
I goçinmclk ilcin söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyuırun Sayın U'zıı-
ner, gümdcim dıişı konuşmalar karşılıikh şcikil-
de cereyan etim ez. 

I Muhteremi arik ad aşlarımdan rica ediyorum, 
I gii,n,(leimimizin bininci maddesinde açılk oylama 
I vardır, lûtıfeın salonu terlk etnıesinlıor. 

I 4. — İstanbul Milletvekili Ali Fuat Basgil'in 
I vefatına dair Başbakanlık tezkeresi (3/648) 

BAŞKAN — Basbıakanlılk tezkonesi varıdır, 
I olvultuyoruın ^fenldim. 

Millet Meclisi Barjikanlığiiiıa 
İstanbul Millotvdkili Prof. Ali Fuat Bıa<şıgil'-

| in, 18 . 4 . 1967 tlarihindie kallb yetımı&zliğin-
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•d en evönıde vefat o t1! niş okluğu, İeiişleri Bakan
lığından alınan 8:5.1967 tarihli ve :3.&W02/G4-
11814 sayılı t rakende bildi rilmiş'tir. 

Toor*aüi!İıe arz ederim. 

Harcan Dinç-ıor 
Bmşibalkaın V. 

BAŞKAN — M'ulhtenem arkadaşlarım, iiııer-
Ihumun ıhâltuMilsıuı tâzlzem Hıeyelti aliıyonki bir 
dakikalık «dilkûıt vakfıelsino daıveıt icdiyoruım. 

(Bir dakikalık «aygi duruşunda bujliTuııklu). 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/649) 

.BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
bi,r teızkereisi varıdır, onu okutuyorum. 

Genci Kurula 
Aşağıda .aidiarı yiaızılı sayın nıilletvidkillıerluin 

hizalarında güis'bftrilıo.n nıikkk'itlc izinleri Baş-
kanlık Divanının 11 . 5 . 1967 taıihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine anz olunur. 

Fenraıh 'Bozibeyli 
Millet M.eel;ilsi Başkanı 

Ur fa Milletvekili Mahmut Octirı, 20 gün, 
haftalığına binaen, 4 . 5 . 1967 tarihinden iti
baren, 

.Sakarya M.iltotvekiü Kikinim A'llıcan, 1 ay, 
ımaızıoreltine binaen, 2 . 5 . l'9-6'7 tarihinden iti-
ha ro.n, 

Ilaıtay MİM e!t vekili Abdullaih Çilli, 14 gün, 
•mazeretine binaen, 2 . 5 . 1967 tin riih inek \:ı iaii-
foarien, 

BAŞKAN — Tdcer kik IT okuıtup oy'ıarınıza 
arz edeıeeğim. 

Url'a M'j'oet vekili Makin ut Çetin, 21) gün, 
hastalığına biuaion, 4 . 5 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyonlcır... 
Kuı'nıl eidiıTn.iştir. 

Sakarya Milletvekili Ele rom A Boanı, 1 ay, 
ın,azer,citiııe binaen, 20 . 5 . 1967 tar.ilhlndcn 
iltibaren. 

.BAŞKAN — Kalbul edeni cır... Eftan iyeni er... 
Kalbul eidiıllnıi'ştir. 

Hatay Milleıtvekill Abdullah Gilii, 14 gün, 
mazeretine binalen, 2 . 5 . 19-67 tarihimden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... EtmiyenLer.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

6'. — Y. T. P. Grupu Başkanvekilliğinin, ön
ceki birleşimde Erzurum Milletvekili Nihai Di
lere verilen «iki birleşim Meclisten çıkarma» 
cezasının İçtüzüğe ve teamüle aykırı olduğuna 
dair önergesi. 

ıBAŞKAN — Muhteremi ıarikadaışla>:' m, 
Y. T. P. Grupunun bir önergesi varıdır oku'tıı-
yomıtm. 

lS,ay in B aşkanl ı ğa 
Erznrum Milletvdkilii Nihat Dilcr'in, Miodi-

din 10 . 5 . 1967 gıiinkü oturumunda verilen 
«İki İçtima Mecıkısltcn çıkarıma» cezaisinin, İc-
ıtüzüğün 133 ve 188 raei ,m adide lediyle bu konu
daki taltibilkat vie teamiülc aykırı okluğu ka-
naatindqyiz. 

Meselemin bu itibarla yenideni teio.mimülii ile 
bahse konu cezanın kaldırılmasını yeni Türkiye 
Partisi Gnmpu adına nica ederim. 

Saygılarımla. 

Milılet Mediisi 
Y. 'T. P. Grup Baışlkıanvelkiıli 

Kiars 
Oenıgiz Ekinci 

BAŞKAN —• Muıhteııeun arkadaşlarıım, okun
muş bulunan Y. T. P. önierigelsl dünkü otıiırıııni
da bir milletvekili arkadaşın mzın Başkanlığa 
haka netinden dolayı veıiillımlş bıı'luınan cezanın 
kaldırılımlası huısuLsundadır. Bu oeızanm kaldın 1-
'tnaısı ancak Tüzüğümüzün 190 ncı maddeisi 

hi'jküJmlenine göre bu arkadaş •ınııızm künsüıdon 
lâzıımıgellen beyanda bulunmasiyıle mümkün ola
bilir. Biz, cezayı bir milletvekili arkadaşımızın 
hakenietindıcn dolayı tevcih dbmiş iıdiık. Yeni 
Tünkiye Partisine bu eczayı tovcıiih etim iş deği
liz ki, önergeleri illgili bir muamelioye taibi tu-
tulalbilısün. .Arz edenim efendim. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — önerge'miai izah 
.sadodedinıde söz lütfeder milsiniz Sayın Baş
kan 1 
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BAŞKAN — Bir saaltlik müddet bjtmiş ol-
duğundıam kanunların müzaikeıiıcisine gemliyoruz 
efenid'im. 

'CENGİZ EKİNCİ (Kam) — üaı,cqSwra 
izalh mdedlndıc iki dakika 1 Crbfdeler mjjimiz? 

BAŞKAN — Üzerinde işlem yapılaımıjyaeak 
bir önoııgc üzıorimlde usul miizaikcircui açamam 
ve bir .muameleye tabii tutamam eıfendiım. 

Muhteremi aıikaidlaşlarım, gümdieme geçiyıa-
rıız. 

4. ı— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekel Genel Müdürlüyü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) 

BAŞKAN — Tasarı ikinci dola açıik .oylan-
niiza sunulacaktır. Kul tu lar sıratlar atmışımda 
gezdiril eicekltir cf emldilm. 

2. •— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 

BAŞKAN — Komisyon? Yok. Hükümet? Bu
rada. Bunu bırakıyoruz erendim. 

3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/116) (S. Sayısı : 191) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada. Hükümet? 
Sayın Seyfi Öztürk, rica ediyorum yerinizi alın. 

•DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜKK (iEıs-
kişıcıhir) — Adalet Babanımızın bizmit bııiun-
•'maısı lâzıım. 

BAŞKAN — Gemi biT'aikılimışitır. 

4. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ucu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) (1) 

(1) 224 sıra sayılı basmayazı bu 
tutanağı sonuna eklidir. 

birleşim 

BAŞKAN — Plân Komıisyıomu ? Burada. 
llülkümet ?. Bunailıa. 

ÖncelrJk ömengcısi vardır olkuituyoruım. 

Yükseık Başkanlığa 
16 . 3 . 3 9İJ7 tarihli Mllelt Medisi Günde

minin Birinci görüşmesi yapılacak işler kısmı
nın 4 neü madeisi ile, 11 nci maddeisinde yer 
alam kamun tasarıları ve bunlarım Maılye ve 
Plân Koimisıyonları rapor]arınım öncelik ve ive
dilikle ve diğer işlere takidl'ımem görüşülmelini 
anz ve teklif etlerim. 

Öihalt Biligclhaın 
M,a,15|yc Bafkamı 

BAŞKAN —• Önoeılik ünengieı^ni olkmttıım. 
Önceliği ikaıbul edenler... Etmiycmlar... Ömeeliik 
kalbul edilmiştir. 

Tıüımıü üzerinde s,öz isitiyen? Buyurun Sayım 
Kanbıolat. 

YAHYA KANBOLAT (Ilatıay) — Sayın 
Baışktauı, .sınıyın ;milletrvdk:ı]l eri; 

Bu 'kamun t as ansımın, Zirai Gelir Vengisi 
Kanununa göne zirai 'kaızançlariını bilanço veya 
işletme hesabı eisaisı dâhilinde teıslbilte m.edbur 
olan çültçitcri h'lmiaye etmek amıaıcını güttüğü 
inıame nidayız. 

Bu keiâilmdıc bulunan mükellef leır, tarımı sek
töründe büyük çiftçileri taşikil ederler. Geliri 
geniş bir müikellcıf zümresine deflıer tmitalbilecek 
bir duruma gelmelerini sağlamalk ve defter tuıt-
ımaya alıştırmak gcrelkeaslyle, zirai kazianela-
ırını götürü gider usulüme göre tetshiıt edebilme 
lilınlkânı üç yıl içim tıamınıdı. Fakat büyük kazanç 
ısıahibi bu çiftçilerin 1965 yılımda da defter 
tutalbüleeok 'bir dunuma gidimcimiiş bulundukları 
illeri sünüleırelk bu mülkellef zümresine tanımlan 
IhtiyarilÜk hakkı, ilki yıl için dia'ba mzıahldı. 
Şimdi Hükümielt bu taisaruylo ve büyük çiftçile
rimizi himıaye etmek: aımıaciyle Vücc Kurulla bir 
teımdit teklifi getiramelklteıdıir. 
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Saym milleitvelk'iılleri; binkaç bin dönüm üze
rinde ziraat yapan çiftçilerin, işletmıelerli için 
idefter tutmadıklarını sanmak veya iddia ötmek, 
gerçeğe tamamen aykırıdır, işin mıahiyeti ica
bı büyülk çiftçiler, Zirai Gelir Vengilsd Kamunu 
çıkmadan önoe de, özel bir işletime defteri tu
tarlar. Çünkü yıllılk gayrîsâfi iradı yüzbinleri 
aşan çiftçiler, işletmeye hâkimiyet hakıımudan, 
işletmeyi sevk ve idare zarureti dolayısiyle, bir 
işletme defteri tutmak mecburiyetindedirler. 
Omun için kanun tasıarısının gerekçesinde ileri 
sürülen iddiaların, mevcut tatbikatla hiç bir 
ilgisi yoktur. 

Saym Milletvekilleri; 1961 fiyatlarına göne, 
57 milyarlık millî gelirin 20 milyarı tarım ke
siminden gelmektedir. Devlet Plânlama Teş
kilâtımın 1963 yılı gelir dağılımı araştırması, 
memleketimizdeki tarım sektörünüm dengesiz
lik ve adaletsizlik âlemi olduğunu meydana çı
karılmıştır. Bu önemli araştırmaya göre büyük 
çiftçilerimiz tarımısıal toprakların yüzde 61,5 
ine sahiptirler ve tarımsal gelirin de yüzde 
46 sini alırlar. 

Simidi iktidarım 1966 malî yılı Bültçıeısime ait 
gerekçeye de bir göz atalım. Vergi koınuısunda 
çalışmalar bölümünde aynen şöyle denmekte
dir: «Tarım kaaznçlarının vergilendirilmesi ko-
nuusaııda alınan sonuçlarım tatminkâr olmaktan 
uzalk bulunduğu mıalûmıdur.» İşlte iktidar gene'k-
çiede böyle diyor. Yani tarım sektörümden ge
rekleri vergiyi tahsil edemediğini açıikcıa itiraf 
ediyor. Ama buma rağmen ikltidar, Zirai Gelir 
Vergisi sisitemini bozan böyle bir kanun tasarı-
siyle Yüee Kurulun karşısına çılkalbülmdkitedir. 
Böylelikle Hükümetin, tarım sektıörünıdeki bü
yük çiftçilerden gereken vergiyi almıak iste
mediği meydana çıfcmıakltadır. 

Ama bir taraftan iktidar, 1967 yılında, gay-
<risâ£i millî hâsılayı 85 milyar linaya çıkarmak 
iddiasındadır. Bu bir kaynak sıağlama ve bir ya
tınım meselesidir. Hükümetim, gecem şu ilki yıla 
yakım zamam zarfında Devletin çeşitli harcama
larını vasıtalı vergilerle karşılaımalkta kararlı 
'Olduğu ve Vasıtasız Vergi kaynaklarından ise 
gereğiyle yararlanmaktan titiızliikle kaçındığı 
ımıaydama çıkmıştır. İşte görüşmesini yaptığımız 
(bu kanam tasarısı da, andığımız tuitumum em sıon 
bir ifadesidir. 

Omun için tasarı aleyhinde oy vereceğiz. Say-
ıgi'lamnla. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurum Sa-
,'in Muslihittin Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) —Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzake
resini yapmış olduğumuz kanunda, benden evvel 
görüşmüş olan arkadaşımın mütalâalarına şahsan 

katılamıyacağım. Çünkü memleketimizde henüz 
zirai kazançları vergilendirmek için esaslı bir sis
tem yoktur ve henüz bu sistem daha tahakkuk et
miş bir vaziyette değildir. Binaenaleyh, zirai 
/ergilerden Gelir Vergisi verenlerin bir defter 
tutması neticesinde birtakım aksaklıklar olduğu 
ve bu defterleri tutmanın hakikaten ziraatle iş
tigal eden kimseler için büyük bir külfet teşkil 
ettiği ortadadır. Binaenaleyh, esas olan böyle bir 
külfetten dolayı, uğrayacakları müşküller neti
cesinde birtakım cezaları tatbik etmek suretiy
le vatandaşı mağdur etmek değil, dolayısiyle onun 
ortalama kazancından bir gelir temin etmek su
retiyle daha ziyade vatandaşın vergi vermek has
letini kolaylaştırmak için böyle bir kanunun hu
zurunuza getirilmiş olmasını şahsan yerinde gör
mekteyim. Ama bir temenni olarak da biran ev
vel zirai kazançların vergilendirilmesi hususunda 
Hükümetimizin gerekli şekilde çalıştıklarını ve 
gerekli çalışmalar içinde bulunduğunu da öğren
miş olmakla büyük bahtiyarlık duymaktayım. 

Bu meyanda demin görüşen arkadaşımız ta
sarıya menfi oy verecekleri yerde, Hükümetimi
zin biran evvel bumu getirmesini, zirai kazançla
rın vergilendirilmesini ve bu reformist hareke
tin tahakkukunu istemiş olsalardı daha iyi bir ne
ticeyle karşılaşacaktık. Ama, tatbikatta görül
mektedir ki, bunların defter tutma mecburiyeti 
karşısında aksaklıklar ve bunun neticesinde zira
atle uğraşan çiftçilerimizin müşkül durumda 
kalması neticesinde hüsnüniyetle vergi vermesini 
sağlıyacaJk olan bu kanuna müspet oy kullanaca
ğımı huzurunuzda arz etmekteyim. Ve kanunun 
memleket gerçeklerine uygun olduğunu da huzu
runuzda arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Nazmi Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, gönül istiyor ki, Yemin
li Muhasipler Kanunu şu Meclise tekrardan ge
tirilsin ve şu vergi kaçakçılığı veyahut vergiyi 
verememe, almamama mevzuunda Oto kontrol ko
laylıkla temin edilmek suretiyle bu iş sağlansın. 
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Üzülerek ifade edeyim ki, Yeminli Muhasip
ler Kanunu 1950 den evvel gelmiş bu Meclise. 
Maalesef bir cümle dolayısiyle geri gitmiş, 1950 -
1960 aralarında yine bu Yeminli Muhasipler Ka
nunu birkaç defa gelmiş, yine gitmiş, 1961 sene
sinden sonra yine biz bu Mecliste iken Yeminli 
Muhasipler kanun tasarısı geldi, fakat üzülerek 
ifade edeyim ki, hukukçu arkadaşlarımızla ikti
satçı ve maliyeci arkadaşlarımızın bir cümle üze 
rinde anlaşamamaları yüzünden, bu kanun 15 
sene, 20 seneden beri bu Meclisten çıkarılamamış 
ve Millet Meclisi içerisinde de böyle devamlı her 
vergi meselesi geldiği zaman; «Siz vergi alıyor
sunuz, almıyorsunuz, vergi kaçırılıyor» şeklinde 
konuşmalar devam ediyor, gidiyor. Bugün Gelir 
Vergisinin halihazırda Maliye teşkilâtında bulu
nan müfettişler vasıtasiyle yapılan teftişler! 
% 1 dir, % 99 u teftiş görmemektedir. 

Şimdi bu kanunun lehindeyim, şu bakımdan 
lehindeyim: Bilhassa küçük gelir sahipleri okur
yazar olmamaları ve malî mevzuata hazır bulun
mamaları dolayısiyle bilhassa çiftçiler muayyen 
şahıslara defter tutturmaktadırlar, vergi durum
ları tetkik edilirse; bir çiftçi senede 150 - 200 
lira vergi veriyorsa vergi defterlerini tutan şa
hıslar 200 - 300 lira alıyorlar. Yani Devlete ver
diği vergiden, muayyen defter tutan şahıslara 
verdikleri para miktarı daha fazla. 

Şimdi götürü sistem getirilmek suretiyle ge
çen sene verdiği verginin oranına göre verginin 
verilmesi bilhassa memlekette geniş bir kütle, bu 
müstahsilin Devlete ödedikleri vergiden daha faz
la para ödemektedirler. Bu bakımdan bu kanu
nun lehindeyim. 

Ancak Hükümetten istirham ediyorum, şu 
Yeminli Muhasipler Kanunu biran evvel gelsin, 
Millet Meclisinden geçsin ve Türkiye'deki vergi 
gelirini artırıcı kontrol tedbirlerini getirecek şu 
Yeminli Muhasipler Kanunu buradan geçtiği tak
dirde millî gelirlerin, vergi gelirinin daha artaca
ğı kanaatindeyim. Tasarının lehindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, getirilen kanun tasarısı mahiyeti itiba
riyle Türk vergi sisteminde önemi olan bir ka
nun tasarısıdır. 1960 yılma kadar ziraatten elde 
edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanununun mevzuu 
içine alınmamış bulunuyordu. Hattâ bu o kadar 
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şikâyeti mucip bir hal idi ki, 1952 de, ki 1946 
dan 1950 ye kadar antidemokratik kanunlardan 
bahsedilmiş idi, 1952 de Bakanlar Kurulu kara-
riyle antidemokratik, o zam'anki tâbiri antidemok
ratik, şimdi Anayasaya aykırı kanunlar diyoruz, 
antidemokratik kanunları tesbit eden İlim Komis
yonu raporunda eşitlik ilkesinin, ziraatten vergi 
alınmamak suretiyle eşitlik ilkesinin bozulduğu 
bildirilmekte idi ve gerçekten de bu böyledir. Ha
kikaten Türk vatandaşlarının eşit surette mua
meleye tâbi tutulmaları lâzımgelir ve o rapor, 
antidemokratik kanunlar raporu ziraatten Gelir 
Vergisi alınmamasının antidemokratik olduğunu 
tesbit ediyor. 

Nihayet 1960 ta 193 sayılı Kanunla ziraatte 
do gelir vergisi alınması esası kabul edildi. Bu, 
bir başka bakımdan da zaruri idi. Ziraat alanı 
gelir vergisi içine alınmadıkça vergi dairesi de
dikleri, bir çember olarak kabul ediliyor, çembe
rin bir kenarı kırık oluyordu. Yani vergi kaçması 
bakımından açık çember haline geliyordu. Bir 
çember düşününüz, orada bir çember parçası açık, 
burası zirai gelirlerle ilgilidir. Oradan vergi ka
çırmak imkânları oluyordu. Ziraatle ilgilenen 
kimselere fatura kesilmek suretiyle, artık onlar 
da vergiye tabi olmadıkları için, o noktaya o saha
ya doğru menşe gösterildiği zaman, kaynak gös
terildiği zaman, fatura kesildiği zaman, bunun 
vergisinin kontrolü mümkün olmuyordu. Niha
yet 193 sayılı Kanunla bu çember kapatıldı, son
ra yapılan tadilâtlarla da bu kanunun zirai gelir
ler üzerinde birtakım düzeltmeleri yapıldı. 

Yalnız şunu ifade etmek gerekir ki; Bu ka
nunun gelmesi, tam bir vergi reformu idi, bir re
form olmakla beraber ilk senelerde tatbikattan 
doğacak güçlükler nazarı itibara alınmak sure
tiyle ziraatten alınacak vergi sınırları, yani ver
ginin istisna hadleri çok geniş tutuldu ve bundan 
dolayı da, elbette ki komisyon rakam verir, bu 
zirai gelir vergisine tabi olan kimselerin miktarı 
çok az oldu, yani beklenildiği gibi olmadı ve bek
lenilen gelirleri do vermedi. Bugün Türkiye'de 
şikâyet edilen en büyük kanunlardan birisi de 
budur. Ziraatten gereği gibi vergi alınmamakta
dır, yani ziraatteki potansiyel nisbetinde vergi 
alınmamaktadır. Oysa ki Türkiye bir ziraat mem
leketidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işin esası bu 
olunca, o zaman çıkan bu kanunlarda çiftçilerin 
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zirai gelir vergisi taibikatındaki güçlüklerini ön
lemek ve. alışmalarını temin bakımından muay
yen sürelerle kendilerinin diledikleri takdirde 
götürü bir usulle hareket etmeleri imkânı verildi. 
Şimdi getirilen kanun bunu iki sene daha ileriye 
almaktadır. 1966 yılma kadar bu mümkündü, 
1968 yılına kadar bu götürülmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, işin mahiyeti iti
bariyle getirilen maddedeki hükümle görülmck-
dir ki, madde geçici maddedir, yani geçici bir 
süre için kabul edilmiş bir hükümdür. Biz bura
da bir defa daha bunu uzatmak suretiyle adeta 
geçici bir hükmü daimî bir hüküm haline getir
miş oluyoruz. İsmi geçici kalacak, bir defa geçic;, 
bir daha getirilecek, bir daha getirilecek ve her 
geçici hüküm denecek. Bu vergi reformları ba
kımından kabul edilmesi imkânı olmıyan bir şey
dir. Ve bugün dahi biz bunu temdit ettiğimiz. 
uzattığımız takdirde Türk vatandaşları vergi 
vermekten kaçmaz ama zirai gelir vergisine tabi 
çiftçi vatandaşlar diyecekler ki; «Eh! gerçi ka
nuna bu hüküm kondu ama, her gelen -hükümet 
bunu uzatmak suretiyle götürecektir, bu böyle gi
decektir» der. 

Şimdi bunun bir başka anlamı da var, gerek
çede ifade ediliyor; zirai vergide yapılacak de
ğişiklikler reform hazırlıkları tamamlanmasıyla 
da ilgili bu kanun. Şimdi biz doğrudan doğ
ruya vergidir bu, zirai Gelir Vermişidir, böy
le bir kanun elimizde mevcut bulunduğu ve 
bunu geliştirmek imkânlarınla sahib olduğu
muz Hükümet bey ani anında, plânlamanın yıl
lık programlarında ifade edildiği halde bili
yorsunuz hu yıl yüzlerce milyon lira, milya
rın üstünde Vasıtalı vergilere müracaat edil
di. Yarii bu kanun getirilirken bir tajaftan da 
ne yaptığımıza bakmak lâzım, tüm olarak mü
lâhaza etmek lâzımdır. Doğrudan doğruya ver
gi alac ağlımız hir kaynak da reformları Hü-
ikümet bitirmiyor, gerekçesinde söyleniyor, 
«©itmedi, -araştırmalar yapıyoruz» diyor. Bakı
nız madde 2 de bunu ifade ediyor; Gelir Ver -
gisine tabi çiftçilerin zirai kazanç ortalama kâr 
hadlerinin tesbitine dair komisyonlar kurulup 
'bu hadler tesb'it 'edilince ve Gelir Vergisi Ka
nununun bünyesinde bu bakımdan gerekli de
ğişiklikler yapılıncaya kadar verecekleri yıl
lık gelir beyannamelerinde gösterdikleri zirai 
ikazançlar üzerinden hesaplanan yıllık Gelir 
vergileri. 

Yani geçici madde bu reformların yapılması 
gereğini de ifade ettiği halde bunlar yapılma

yıp doğrudan doğruya vergi almak imkânları 
'lan, yani kazançtan vergi aldığımıza ve an-
;ak pek yüksek kazançlardan vergi aldığımı

za, zirai vergi böyle kahul edilmiştir, burada, 

pek yüksek tutulmuştur, yani hatıra geliyor 
ki bütün Türk çiftçileri bununla ilgilidir. Ha
yır arkadaşlar, bunların 'mükelleflerinin ade
dini şimdi size kıymetli komisyon söyliyeçek
tir, azdır, yani tasavvurun -çok altındadır, onu 
la tam işletmemek suretiyle tekrar erteliyo-
•uz. Bu yanlıştır. Bu fakir halkın geniş halk 

'kütlelerinin zararınadır, Hükümetin de zara-
•ıuadır, çünkü Hükümet ne kadar fazla ka
zançtan gelir almak imkânını bulursa o kadar 
;,ok icraat yapmak imkânını bulacaktır. Bun-
\n yapmadığı takdirde öbür taraftan güm
rükten alınan Damga Reısımine bilım'eım 600 
:iilyon lira konacaktır, şekere 280 milyon lira 

konacaktır, tuza şu kadar konacaktır", ona 
konacaktır, buna konacaktır, mllyorlarca lira 
lolaylı vergi konacak, bir zam yapılacaktır, 
')U taraftan da bir kaynak, bütün mütehassıs
ların üzerinde birleştikleri, kamun metninde 
"fade ettiği bir kaynak kıymetlendir-ilmiyecek-
tir. Bu bakımdan gönül isterdi ki, Hükümet 
'azim bu görüşümüzü ifade etsin. Çünkü ken
disi için, memleket için faydalı bir şeydir. Ma
alesef her halde aceleye gelmiş olacak. Veya
hut umumi politika bu, öyle anlıyorum. Çünkü 
bunları tercih 'ediyorlar. Bu büyük çiftçilerle 
ilgilidir demek suretiyle bu kanunu getirmiş
lerdir. Bu kanuna rey vermemek suretiyle, kır
mızı rey vermek suretiyle Hükümeti ikaz etme
liyiz ve geçici hükümleri daimî hükümler ha
line getirmemeliyiz. 

Saygılarımla. (€. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Abdüibâri Akdoğan, /bu
yurun. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, önümüzde 
görüşmekte olduğumuz 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında gel
miş bulunan kanun tasarısı üzerindeki .görüş
lerimi arz edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlar; benden -evvel konu- 1 
şan milietvetkili arkadaşlarımız, demokratik, 
antidemokratik veırıgi kanunlarından, 1950 - I 
1952 senesinde uğrayan değişikliklerden ve I 
1960 yılında da bu zlraatçil erden alınması lâ- I 
zıımgelen vergi usul ve kaidelerinden bahsetti
ler. Beın bu hususa değinmiyeceğim, yalnız I 
bunu o şekilde belirttiler ki değerli milletve
kili arkadaşlarımız, ısanki bugün huzurlarınız
da yeniden ziraatçilere tatbik edilmesi lâzım-
gelen bir tarım vergisi kanunu çıkarıyorımu-
şuz gibi konuştular. Bunun bir tarım vergi
siyle ve saire ile alâkası yok. Bu işin esası 
Türk köylüsünü, Türk ziraatçisimi defter tut
ma güçlüğünden kurtarmak, bir. 

(İkincisi de; zirai kazançların, daha komis
yonlar tarafından ortalama bir kazancı tesbit 
edilinceye kadar muvakkat olarak bir 10 ncu 
maddeyi tadil eden iki madde hükmünden 
ibarettir. Yoksa, onun dışında hiçbir zaman ne 
bir taırım vergisi kanunu çıkarıyoruz, ne bir 
ziraatçilerden alınması lâzımi'gelen vergiler ka
nunu çıkarıyoruz. 

İkinci husus; yine bu görüş altında bu
yurdular ki, şekere yapılan Zam Kanunu do
laylı yollarla yapılmış olan Zam. Kanunu, 
ve saire... 

İşte, biraz evvel sözlerimin başında da arz 
löttinı, bir Zirai Vergi Kamunu çıkarmıyoruz ki 
bunlara tuttulup dejenere edilerek çeşitli yol
larla burada tekrar kürsüye getiriliyor. Buma 
lüzum yok. Hakiki mânası şu; iki anaeephe-
siyle önümüzde görüşmekte olduğumuz kanun 
tasarısının, 484 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desini tadil eden iki kanunun, ilki maddesinin 
esası şudur : Gelir Vergisi Kanununun bünye
sinde yapılacak değişiklikler zirai esaslar al
tında inoel emip bir esasa bağlanıncaya kadar, 
bir; ikinci husus da Türk zinaatçisinin kâr 
hadlerinin Ibir tesbitiriim yapılması gerekçesi
dir. Siz durup dururken; Ahmet Ağa senede 
10 milyon lira zirai bir ıgelir elde ediyor, bu
na şu kadar bir veırıgi tesbit edelim, diyemez
siniz. Bu ancak bir ihtisas, bir komisyon me
selesidir. Bu bakımdan lütfedin 19'68 senesine 
kadar, ,gerekçesinde belirtilen, geçici olarak 
görüşmekte olduğumuz kanunun bu iki hük
münü tatbik edildiği takdirde hem Türk köylü
sü, Türk ziraatçisi bu defter tutma keyfiyetin- | 
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den kurtarılmış olacak, hem de bunun yanın
da hakiki mânada bir vergi, ne kadar vergi 
vereceğinin tes'bit edilmesini lütfedin ki, ça
lışsın, değerli komisyon görüşlerini buraya ge
tirsin. Hangi çiftçiden ne şekilde verıgi alına
cağı tesbit edilsin öyle görüşelim. Yoksa bu
nun dışında biz yeniden bir tarım, yahut zirai 
bir vergi kanunu çıkarmış değiliz. Veyafhut ko
misyon bu görüş altında huzurunuza gelmiş 
değil. Bu bakımdan diğer vergiler, ve saire-
leri burada dejenere edercesine tekrar yeniden 
getirme hiçbir fayda temin etmez. Buradan 
A. P. iktidarı Hükümet sözcüleri mütaaddiıt 
vesilelerle bunun izahını yaptılar. 

İki mukayese yapmak zorundayız. Ya fab
rikayı kapatacaksınız, yahut, bilmem bu kadar 
zamandan beri istismar 'edilen, birçok zararla
ra uğratılmış olan, 600 milyon lira civarında 
zararı bulunan şeker fabrikalarının durumunu 
kurtarmak için elbette ki bu yola gitmek mec
buriyetindesiniz. Aksi takdirde fabrikaları ka
patalım, bu sefer dışardan yeniden şeker ithal 
edelim, bu olmaz. Böyle bir görüş maalesef sa
kattır, yersizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi kısaca 
şöyle bağlamak isterim : Türk ziraatçisinin, 
Türk köylüsünün hiçbir sapık görüş altında 
kalmadan kimlerin ne miktarda vergi verece
ğini tesbit etmek maksadlyle ilgili komisyon
ların çalışmalarının bitmesini beklemeden öyle 
çeşitli fikirler ortaya sürmek suretiyle Türk 
köylüsünü, Türk ziraaıtçisini kötü itham al
tında bulundurmaya hiçbirimizin hakkı yok
tur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Süleyman Onan, buyurunuz. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhite-

reim Başjkan, mulhteneim mıilletvelkilleri, Gelir 
Vergisi Kanunu mevzuunda ziıraaJt'le ilgili olan 
mıüsltalhsıl vatandaşların ne şekilde verıgi ver
mesi gerektiğine dair bir kanunun tadili mev
zuunu görüşüyoruz. 

Azıiz arkadaşlarım, bir mlille(t/in refaha ka
vuşması, bir hükümetin muvaffak olması için' 
•evvel emlinde vergi almasını bilmesi lâzıimdıır. 
Vergi alım asını b ilmiyen devletler her devirde 
başarı sağlıyamaımıışltır. 

Buıgün Türkiye 'imiz eğer bir mıaılî müzaya
ka içerislinde ise, bugün Türk Hükümeti sıon 
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aylar ilerisimde birtakım gıda maddelerine 
zam yaptı, ise sırf malî sıkıntı çektiği içimdir. 

Aziz arikadaşlarıım, bütün bunlardan doılayı 
bizim, vergi almanın evvelâ ine eliğini bilmek 
medburiyetinde olduğumuzu sıöylemdk için bu
nu arz eltltilm. Vergi, Türkiye'de maalesef ver
gi vermeye rmeclbur olanlardan alınamıyor. Ve 
bugün vergi kaçakçılığı yapan nıâım/ültenai ver-
gii mükellefi ımillebine, memleketlime yapması 
icalbeden şerefli vecilbeyi yapamıyor, yapmıyor. 
Ama Hükümetin vergi ile alâıkalı olan tahsilat 
•daireleri de maalesef bumda ihmalkârlılk yapı
yor. Tüıkiyelde birçok sınıf vergi vermekle 
ımüıkelledMr. Küçük esnaflanmıız, küçük sanat
kârlarımız, çeşitli ımevzularla meşgul olan tüc
carlarımız, ithalât ihracat işleriyle uğraşan ka
pitalistlerimiz, bir >de bunların yanıibaşınida 
açılktan para kazanan komisyoncular ve vur
guncular var. Asıl vergileri bunlardan almıak 
lâzım. Değilse benlim 'rpütevazi tarlasında eli
nin emeği ile, akımın teri ile çocuklarının na
fakasını kazanmak için bütün yaz 'devresinde 
çalışan sadece bu küçük çiftçi müstahsila bu 
mevzuu yüklemıemek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar, bir örmek vereydim, hayre
tinizden şaşacaksınız: 19160 yılımda, 1961 yılm-
ıda bir museviye 7 milyon lira vergi tarih «di
liyor, bir kuruş daha bugüne kadar tahsil edil
miyor. Evet aziz arkadaşımın «Allah Allah» 
diye çektiği kadar var. Bunu Maliye Bakanlı
ğımızın Gelirler Dairesi Genel Müdürüme biz-
zıat ddkûmanlariyle arz ettim, Maliye Bakanı
mız Cihat Bilgelhan Beyefendiden özel olarak 
rica etltim. 

Değerli arkadaşlarım, vertgi tahsilâtına Hü-
Ikümetimizin ciddiyetle el ve dil uzatmasını, il
gi göstermesini çok rica ediyorum. Bu Jojo 
Doıdnmes adındaki ıbu musevi Türkiye'yi sö
mürmekte... 

Aziz arkadaşlarım., ben yalnız sizlere bir 
örnek vermişimdir, hiçlbir hissin, bir tesirin 
altında değilim. Şerefli bir Tıürk çocuğu ola
rak, hepimizin olduğu gibi, iç duygumu büyük 
ikürsüde .dile getiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gelelim zirai kazanç 
probleminle: Aziz arkadaşlarım, meslekimle il
gili, tarımla ilgili Türkiye *de nâmütenai para 
kazanan mütalbassıslarımız var. Kazançları bol 
okun, iltilhar ederim. Ancak yaikın tarihlere 
kadar bunlardan hiçbir vergi alınmamıştır. Biz 
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'demokratik Türkiyelinizde mutlak adaletin, 
mutlak hakkaniyetin ve mutlak sosyal adaletin 
besisine çalışıyoruz ve diyoıruz ki, az kazanan
dan az vergi alınsın, çok kazanandan çok ver-) 
gi alınsın, diyoruz. Benden evvel konuşan Re
şit Ülker arkadaşım bugünkü hayat pahalılı
ğını temin eden Hüküm'etimizin son aylarda 
yaptığı zamların bir kanadının bu noktaya de
ğindiğini yani şekere zam yapıldığını, tekel 
maddelerinle aaım yapıldığım, tuzsa, gaıza zıam 
yapıldığını dile getirdiği zaman, Adalet Par-< 
tisi milletvekili bir arkadaşım; «Bunu dedi 
demagoji yapar mahiyette, dejenere eder ma
hiyette, dej'enere eder mahiyette nıe getirirsi
niz kürsüye?» dedi. Sorarım simidi sizlere de
ğerli arikadaşlarum, bunu canlı misaliyle orta
ya kaymak mevzuu dej'enere ötmek mildir, yok
sa bir hakikati alenen ikrar ve itiraf eıtmök 
midir? Evet bugün içlimde bukumduğuıniAiz sı-1 

kınlıları gidermek için Hükümetimiz bal gaibi 
zam yapmıştır, Ama şimdi bunun, mevzuu dej'e
nere ediyor mahiyette mütalâa ediyor. Kendi
si de zarardide olmuştur, kendisi de fakiri de, 
fukarası da... Ama me yapalım kader; biz bu 
Hükümetimizin muvaffakiyetine çalışıyoruz, 
topyeikûn Meclis olarak, yıkıcı değiliz, yapıcı
yız. 

Aziz arkadaşlarım, ziraatten verıgi almıya-
lım mı şekli... Alımsın ama, ihtiyarlatılmadan 
alınsın, bir. 

İkincisi, lazla istihsal yapanlardan tam 
hakkı alınsın. Vergi mükelleflerinim beyanna
melerini tetkik ettiriniz, servet beyannameleri
mi tetkik ettiriniz; bunlar, birbirferinıe bağlı 
mevzular. Ama, bizim Hükümetimizin büyük 
görüşü, Hükümet programındaki ilânı bir çe
lişmezlik tevlidediyor. Servet beyannameleri 
kaldırılacak, vergi mükell'eflerinin beyammame-
lerimin muhtevası meçhul olacak. Ondan son
ra? Omdan sonra da, biz tarh edilen vergilerin 
mütemadiyen ertelenmesini temine çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bir iş yapalım ama 
;usursuz yapalım; bir iş yapalım ama bir 
arafı topal olmasın. Bir kanun çıkarıyoruz, 
jütün Türk Milletinin kaderiyle ilgili kanun-

' ı r daima kusursuz çıksın istiyoruz; değil ise, 
u partinin görüşü şu, bu partinin görüşü bu, 
pekliyle olmasın diyoruz. İttifak edelim, hangi 
.'ikir muhteremse, hangi fikir daha ziyade Türk 
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toplumunun kaderiyle ilgili olup omların le
hine olacaksa onun üzerinde birleşelim diyo
ruz. Bu yönleri ile Yüce Meclisimizin muhte
rem üyeleri bu kanunun noksan tarafı vardır. 
Arz ettiğim mucip sebeplerle bu kanunu ko
misyonumuz ıtekrar alsın üzerinde 'biraz daha 
işlem yapsın hatasız sekilide .getirsin bizim Mec
lisimize. Bir kanun çıkartıyoruz yine bunu baş
ka mahiyette söylemiyorum ama, işilesin o ka
nun, işlesin. Çiftçi borçlarının taksltlendirilme-
sine aidolan 776 sayılı Kanun ıgibi bu ka
nun da çıktıktan sonra işlemez hale gelirse işte 
Meclisimiz için Türkiye efkâra, umumiyesinde 
iyi puvan olmaz. Biz şu veya bu şekilde tümü 
bir milletin saadetine, refahına ve toplumun 
huzuruna aidolduğuna inandığımız mevzular
da birleşeceğiz. Hangi partiye mcnsuboılursak 
olalım, sorumlu olduğumuz arıameselelerimizdc, 
millî dâvalarımızda daima beraber olacağız, ar
kadaşlar. 

Artık ıtek taraflı çalışmak, çelişmek çekiş
mek devri geçmiştir. Millet istemiyor. 

Aziz arkadaşlarım, mâruzâtımı sizi sıkma
mak için burada bitiriyorum. Beni dinlediği
niz için teşekkür ederim. Bu kanuna bugün için 
bu hali ile müspet oy vermemenizi rica eder, 
en derin hürmetlerimin kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ye
terlik önergesi gelmiştir. Komisyon söz işitiyor, 
buyurun sayın komisyon. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YATI ((Sakarya) — Değerli arkadaşlarım; 

Zirai sektörden alınan Gelir Vergisinde def
ter tutma esasını bir 2 yıl daha erteliyen bu 
kanun tasarısı münasebetiyle şayanı hayret bir 
şekilde son derece değişik, hattâ hazan çelişik 
birtakım beyanlarla ve işin mahiyetini doğru
su genişletici beyanlarla Yüce Meclisin huzuru-
runa gelen arkadaşlarımız oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele son derece 
basit. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ihdas 
edilen zirai sektörde Gelir Vergisine tabi mü
kellefiyetlerin tabi olacakları formaliteleri bir 
muayyen ölçüde kolaylaştıran bir tasarının kar
şısında bulunuyoruz. Bundan evvelki muamele
de aynen cereyan etmiş bundan evvelki ikti
darlar da bu ertelemeyi defter tutmak esasına 
veya bilanço esasına göre vergilendirme şekli 

ile götürü gider esasına göre fert istediği tak
dirde vergilendirme ıtarzıuı köylünün, bu mü
kellefin ihtiyarına bırakmış. Bundan evvel de 
olmuş bu muamele, bir daha ertelenmiş ve 
şimdi tekrar edilmektedir. Şimdi bu hâdisenin 
büyük kazançlı zirai sektör erbabından vergi 
almamakla veya bunlara vergi kaçırma imkânı 
sağlamakla ne alâkası vardır. Bunu anlamak 
son derece müşküldür.. Bundan evvelki Hükü
metler de yapmışlar, şimdiki hükümetler de bu
na lüzum görmüş. Çünkü zirai sektörün ver
gilendirmesi dünyamın her yerinde komplike 
'bir hâdisedir. Memleketimizde evleviyetlc komp
like bir hâdisedir. 

Defter tutma gibi, bilanço yapma gibi büyük 
bir kırtasi muameleyi, bugünkü seviyesi ile 
Türk köylüsünü bu kıntasi .muameleyi yapmaya 
zorlamak hakikaten müşküldür. Hükümetler, 
bu defter tutma esasına intibak ederler, alışı
lır diye bir muayyen müddeti tanımışlar ve ya
pılan tetkikler göstermiştir ki, bu müddet böy
le bir intibak süresi için kâfi gelmemektedir. 
Mesele bu hatlariyıle gayet basittir. Şimdi bu
rada mükellefleri götürü gider esasıma göre 
vergilendirirseıniz, vergi ziyaı olur iddiasını ka
bul etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu vergi re
form komisyonlarımın hepsimde Bütçe Komis
yonuna giderek çalıştım. Çiftçi derneklerinde 
umumiyetle, bu vergiye ımuhatap mükellefle-
'î'iu derneklerinden gelen herkes bize, Aıllahaş-
kına defter tutturmayın istediğinizden daha 
çok vergi alın, götürü vergi alın, ama bizi bu 
defter tutma, külfeti ile karşı karşıya bırak
mayın demişlerdir. Hakikaten teklif ettikleri 
götürü sistem kabul edilse idi bugünden daha 
çok vergi almak mümkün idi. Ama o zaman
ki Hükümetin, Üçüncü Koalisyon Hükümetinin 
getirdiği bir tasarı idi ve onlar Gelir Vergisi 
sistemini tamamlamak mecburiyeti ile bunu 
yaptılar. Gelir Vergisinin bir açık halkası idi, 
Sayî'iı Reşit Ülker arkadaşımın ifade ettiği 
gibi. Gelir Vergisinde birtakım kayıtlar yara
tan bir şekli ortadan kaldırmak düzeni olarak 
da kabul ettikleri için böylece çıktı gitti. 

Şimdi mesele şuradadır, hattâ bir bakıma 
iddia odur ki, götürü gider esasına göre ver
gilendirdiğiniz takdirde Devletin kazacınm da
ha da çok olduğu ahval mümkündür. Ama gö-
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türü gider esasına göre vergilendirdiğiniz için 
zirai sektördeki birtakım büyük kazanç sahip
lerine bâzı imkânlar hazırladığınız iddiasına 
katiyetle iştirak 'etmemekteyiz, komisyon ola
rak. Bu iddianın mesnedi, ağırlığı şahsi ka
naatime göre yoktur. Hattâ bir ölçüde Devle
tin götürü vergi esasına göre 'vergilendirmek
ten belki de faydası vardır, ilerideki tetkik
ler veya tatbikat değiştiği zaman bunu daha 
reel ve daha açık bir şekilde görmek imkânına 
sahibolabileceğiz. Şimdi değerli arkadaşlarım, 
mesele bir formalitenin ilki yıl daha uzatılma
sıdır. Zirai sektörde vergi veren mükellefe ken
disini müşkülâta sokan, tatbikat müşkülâtına 
sokan bir formaliteyi daha kolay daha çabuk 
yapılır hale getirmekten ibarettir. Birçok hü
kümetler yapmıştır. Bundan evvel iki defa 'er
telenmiştir. O zaman büyük zirai sektörü hi
maye tasavvur olunmadı da acaba Adalet Par
tisi Hükümeti yaptığı zaman mı bu mesele or
taya çiktı suali şüphesiz herkesin aklına gele
cek bir sualdir. O itibarla bu nevi, bu kadar ba
sit kanun tasarısı münasebetiyle bu kadar geniş 
ve yaygın mütalâ ileri sürülmüş olmasına rağ
men işin esası budur. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin zirai sek
törü vergilendirme bakımlından .gerek muafi
yet hudutlarını daraltmak belki bir ihtimalle 
dağıtma baikımından gerek vergi 'emniyeti ve 
güvenliği bakımından birtakım yeni tedbirler 
üzerinde çalışdığı bir vakıadır. Hattâ bu çalış
maların bir ölçüde bittiği de bilinmektedir. 
Ümidcdebilirim ki, bundan sonraki dönemde, 
zirai sektörün vergilendirilmesi mevzuunda hiç 
değilse vergi güvenliği bakımından daha tat
minkâr birtakım tedbirlere kavuşmuş olaca
ğız. Yalnız değerli arkadaşlarım, bu vesile ile 
bir noktaya işaret ederek sözlerime son vere
ceğim.. Zirai sektörden bizim bâzı arkadaşla
rımızın umumiyetle kamu oyunun zannettiği 
kadar büyük vergi rezervi olduğu iddiasını 
paylaşmıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunun 
hakkında çok geniş etütler, tetkikler yapıl
mıştır. Zirai sektörde hole Caldor gibi bir mil
yarlık bir rezervin bulunduğu iddiası Türikiye-
nin gerçekleriyle kabili telif bir iddi değildir. 
Türkiye'nin zirai sektöründe büyük bir vergi 
rezervi vardır, iddiası doğru değildir. İnşal
lah bununla alâkalı yeni kanuni tedbirler gel

diği zaman bunu daha geniş ölçüde münakaşa 
etmek fırsatımı bulacağız. Ama şurasını bir 
kere daha ısrarla söylüyorum, mübalâğalı bir 
tarzda zirai sektörde büyük bir vergi rezervi 
vardır ve bunu hükümetler almamaktadır, gibi 
bir iddiamın paylaşılmasına imkân yoktur. 

Teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. Sı
rada bulunun Sayın Hilmi İşgüzarca söz veri
yorum. 

HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — Muhterem 
milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerinde 
bendeniz de şahsi görüşlerimi arza çalışaca
ğım. Şimdiye kadar konuşan arkadaşların fi
kirlerini daha önceki çalışmalarımızla birlikte 
birleştirdikten sonra bâzı orikıtalara temas ede
ceğiz. Evvelâ hükümetler mutlaka iş yapmak 
mecburiyetindedirler. Bu bakımdan da bu ver
giye başvurmak zorundadırlar ve bu tabiîdir. 
Esasen Anayasamızın 61 nci maddesi de her
kes kamu giderlerini karşılamak için kendi ge
lirlerine göre bir katkıda bulunmak mecburi
yetini Anayasamız almıştır ve bunların da ka-
mınlarla tedvirini yine Anayasamızın 61 nci 
maddesinin son fıkrası tedvin etmiştir. Bu ba
kımdan bu hususta bir şey söylemek 'işitemiyo
rum. Ancak, bâzı arkadaşlarım söylediği gibi 
bu kanun ertelemesi Türk köylüsünü ilgilen
diren bir mesele de değildir. Çünkü büyük 
Türk köylüsü çiftçiler ve ziraatçiler sayılamı-
yacak kadar azıdır. Binaenaleyh, herkes vergi 
vermi ımecburiyeinde olduğuna göre, verginin, 
azlığı verginin Devlete sağladığı gelirin yük
sekliği meselesi değildir. Sosyal adalet ilkele
rine göre, herkesin kazancı ölçüsü nisbetinde 
vergi vermesi esasıdır. Hukukî .bakımdan bu
dur. Yoksa 1 milyar, 2 milyar, 10 milyar vergi 
vermesi esas değil, herkesin kamu giderlerine 
kendi gelirleri mis'betinde vergi vermesi esası
dır. Bu vcpgi adaleti vergi elastikiyeti ve ver
gi verimliliği gibi Vergi Kanununun prensip
leri icabıdır. Bu bakımdan bendemiz bu ka
nunun, ertelenmesinin aleyhindeyim. Ya Dev
let daha fazla faydalı bir gelir getirme iddiası 
vârif ise 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968 e kadar gidiyor, bu. Bu zamana kadar 
bunun faydalı taraflarının tesbit edilmiş olma
sı icabederdi. Böyle ertelemeler kanunlarım ve 
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'kanun yazıma karışı olan sevgi ve saygıyı aızal-
tır. O bakımdan gendeniz bunun aleyhinde söz 
almış bulunuyorum. Zirai vergiyi hakikaten tes-
bit ötmek, tötkik etmek ve üzerinde durulma
sı lâzım olan bir meseledir. Yalnız şunu da 
siöyl'iyeyiim kü, Garibi - Anadolu'ıda yüz binle™! 
üzerinde <mily>o'na yaikın zeytinyağı istihsal eden 
insanların bir kuruş vergi vermediği de orta
dadır. Güney - Anadolu'da narenciye ve muz 
tarlalarının sahipleri, portakal .bahçelerinin sa
hipleri milyarder, milyonerler de vardır. Bi
naenaleyh 'bunların üzerinde durmak ve bunlar
dan vergi almak lâzımdır. Fakat bunlar ziraat-
çidir diye köylü kisvesi altında, 'bütün köylü
leri ilgilendiriyor şeklinde konuşan arkadaşla
rın fikinlerine burada iştirak edemiyeceğiz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — «Zi
rai» kelimesi mühim, «Zirai.» 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Zirai ke
limesini de tahdideıtmek suretiyle herkesin bu 
memleketin işlerinin daha iyi görülebilmesi için 
Türk Devletine, Hükümetine vergi vermesi 
ımecburiyatinde olduğunu kabul etmeık mecbu
riyeti vardır. Bugün Türk köylüsü vergisini 
verirken Türk memuru, Türk işçisi vergisini 
verinken, küçük esnafı, tüccarı da verirken ci
hetteki zirai kelimesinin sıfatına sahibolan in
sanların da vergi vermesi tabiîdir. Ancak, bun
ların sınıflandırılması ve gelir miktarının tâ
yin ve teshili Yüoe Meclisin ve komisyonların 
yapacağı bir meselledir, Hükümetlin yapacağı 
'bir meseledir. Biz, Vasıtasız vergilerin alınma
sına Vasıtalı vergilere başvurulmaımasma daha 
önce de işaret ettiğimiz için, yani verginin 
tüm olarak aleyhinde değiliz. Şekil itibariyle, 
Ikanun vâzıına ve kanunlara karşı saygıyı za
yıflatmamak bakımından ertelemenin aleyhinde 
olduğumuzu söylüyoruz. Bundan evvelki hükü
metler hata yapmış, ertelemişse, bundan son
raki hükümetlerin yapmamasını temenni ediyo
ruz. Bizim görüşümüz bundan ibarettir Yalnız 
vergi kaçakçılığı oluyor diye Maliyenin teşki
lâtlanmasının iyi bir şekilde organize edilme
mesinin yahut da yeminli muhasiplerin bulun
masının bir mahzur telâkki edilmesi mümkün 
değildir. 

Bunlar kanun mevzuudur. Hükümetlerin, 
bunları ele almak suretiyle, en iyi şekilde ka-
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nunların çalışmasını sağlayıcı tedbirler alma
sı icabeder. Bu da bir mazeret değildir. Benim 
şahsi kanaatim bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kâfi görüşülmüştür, durum anlaşılmıştır, 

kifayetin kabulünü arz ederim. 

Edirne 
Nazımi Öızoğul 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlatılmıştır. Yeterliği ve maddelere 

geçilmesini arz ve teklif 'öderim. 

Sivas 
Seyfi Kurtıbek 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 'etmiyen-
ler... Kabul edilmiş/tir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bili etmiyenletr... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini ka
bul edenler... etmiyenler... İvedilik kabul edil
miştir. 

30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda değişiklikler yapılmasına dair 
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26.6.1964 
tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi

nin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 19 . 2 . 1-9(63 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik ge
çici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Geçici madde 4. — 1962, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967 ve 1968 yıllarında elde edeceği zirai 
kazancını bilanço veya işletme hasebi esasına 
göre tesbiıte mecbur olan çiftçiler, diledikleri 
takdirde adı geçen yıllar zirai kazançları üze
rinden götürü gider usulüne göre vergilendiri
lir. 

Mükellefler bu hususu beyannamelerinde 
belirtmeye mecburdurlar.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isıtiyen? 
Muslihiiddin Gürer, buyurun. 
MUSLÎHİDDÎN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, ımuhterem arkadaşlarım, madde
nin üzerindeki görüşlerimi arz etmeden evvel 
esası olan ve değiştirilmesi istenen bu madde 
hususunda değerli arkadaşlarım gerekçe ve 
umumu hakkında konuşurlarken bu kanunun, 
Hükümet pollitikalariyle alâkalı ve saniyen Tür
kiye'de vergi politikasını kökünden sarsabile
cek bir kanun olduğunu Yüksek Meclis hu
zurunda arz ve beyan 'ettiler. 

Dolayısiyle şu anda iktidarda bulunan Ada
let Partisi ve onun Hükümetini de yermek iste
diler. Muhterem arkadaşlarım esasında hâdise
ler hu... 

BAŞKAN — iSaym Muslihittin Gürer, müsaa
de 'buyurun. Bu konuşmanız kanunun tümü üze
rindeki konuşmalara cevap teşkil ediyor. 'Siz 
1 nei madde üzerinde söz aldınız. Lütfen (bu hu
susta konuşunuz. 

MUSLMDDİN GÜRER (Devaimla) — îşte 
tadil edilmesi istenen 1 nci madde muhterem ar
kadaşlarım. Bugün yalnız huzurunuza gelmiş 
madde değildir. Bu kanun, 19G0 senesinden bu
güne kadar muhtelif zamanlarda, değişiklikler 
yapılmak istenmek suretiyle muhtelif hükümet
ler zamanında Yüksek Meclis huzuruna gelmiş, 
iltifat görmüştür. Aynı zamanda kanun olarak 
tedvin edilmiş olan bir kanundur. [Bendeniz 1 nci 
maddesi üzerindeki görüşlerimi ıserd ederken bu 
maddenin şu anda yalnız iktidarımız zamanında 
geldiğini belirtmek hususunda hafızalarınızı ta
zelemek için 1960 a götürdüm. Binaenaleyh ne 
diyor şimdi yeni gelen kanun? Diyor ki, «Henüz 
daha Gelir Vergisi Kanununda zirai gelirler tam 
organize edilmemiş ve daha henüz kâfi derecede 
komisyonlar kurulmadığı için kâr hadleri belli 
olmadığından ortada bu maddenin tedvinine ih
tiyaç vardır.» Binaenaleyh defter tutmanın zo-
runluğu, hakikaten, zirai kazanç vergilerine ait 
defter tutmanın, mahallerine (gittiğimiz zaman, 
•ziraat erbabı tarafından nasıl yanıla yakıla şi
kâyet edildiğini ve bu işlerle uğraşanların «Biz 
Devlete vergi vermek istiyoruz, ama bizi bir def
tere tabi tuttuğunuz zaman defteri tutana her ay 
160 - 200 lira muhaseheci parası ve kendimiz bu 
işi iyice bilmediğimiz için dolayısiyle muhasebe
ciye verdiğimiz parayı hesabederseniz şu kadar 

lira tutmaktadır. Bütün (bunları basitleştiriniz 
ve biz bütün bunu vergi olarak Devlete verelim, 
diye hep huzurumuzda, hep (huzurunuzda yanıp 
yakmmışlardır. îşte bu birinci madde Gelir Ver
gisinin de henüz bu hususları tamamiyle değiş
tirmediği ortada bulunduğu hu komisyonların 
kurulmadığı da bir gerçek olduğuna 'göre ve bu 
maddenin de mutlak gelmesi bir zaruret olduğu
na göre, çünkü biz vergi alacağız, çünkü vergi 
vermek istiyor vatandaş. Ama diyor ki, benden 
basit bir şekilde bu vergiyi tahakkuk ettir ve al. 

îşte ne diyor kanun muhterem arkadaşlarım, 
hem de ihtiyari olarak, diyor. Bu kadar hüsnüni
yetli 'bir kanun. Diyor ki; 'bu vergilerinizi götürü 
gider usulüne göre sizden tekrardan tahsil etmek 
yollarını arıyacağım, defter tutma medburiyeti-
nizi kaldırıyorum, diyor. Eğer maddeyi dikkatle 
okuyacak olursak bu hususun sarahatan önü
müzde bulunduğunu derhal fark edeceğiz. Ben 
son (fıkralarını okumuyorum. (1967 ve 19G8 yıl
larında elde edeceği zirai kazancını bilanço veya 
işletme hesabı esasına göre tesbite mechur olan 
çiftçiler, diledikleri takdirde, ihtiyari adı 'geçen 
yıllar zirai kazançları üzerinden götürü gider 
vergisi usulüne göre vergilendirilir. Mükellefler 
bu hususu beyannamelerinde belirtmeye mecbur
durlar.) Şu hale göre bu maddenin iki senelik 
daha ertelenmesi ileriye götürülmesi yerindedir. 
Hakikaten madde iyi tedvin edilmiştir. Yüksek 
Meclisinizde bu maddenin tedvin edildiği şekilde 
kabulünü istirham eder, hürmetlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Birinci 

maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bi
rinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 26 . -6 . 1964 tarihli ve 484 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesi ile 31.12 .1960 ta
rihli ve 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 ncu 
maddenin Ibirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Gelir Vergisine tahi çiftçilerin, zirai kazanç 
ortalama kâr hadlerinin tespitine dair komisyon
lar 'kurulup bu hadler tesbit edilinceye ve Gelir 
Vergisi Kanununun bünyesinde hu bakımdan ge^ 
rekli değişiklikler yapılıncaya kadar verecekleri 
yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinde gösterdik
leri zirai kazançlar üzerinden hesaplanan yıllık 
Gelir vergileri (Yıllık beyannamelerde çeşitli 
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kaynaklardan kazanç ve irat gösterilmesi halin
de yıllık verginin zirai kazanca isabet eden kıs
mı) aşağıda yazılı birimlere ıgöre bulunan mik
tarlardan az olamaz. Az olduğu takdirde, bu 
miktarlara yükseltilir.» 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isti-
yen yok. İkinci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : İkinci maddeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun, 1 nci maddesi 
1 . 1 . 1967 tarihinden itibaren, 2 nci maddesi 
1966 takvim yılı başından itibaren elde olunan 
zirai kazançlar hakkında, uygulanır. 

BAŞKAN •— Üçüncü madde üzerinde söz 
istiyen yok. Üçüncü maddeyi «oylarınıza arz 
ediyorum : Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Üçüncü madde kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen. Yok. Dördüncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Dördüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Kanun açık oya sunulacak maddelerdendir. 
Bu itibarla açık oylarınıza sunulmuştur. Kutu-
lar sıralar arasında gezdiri'lecektir. 

5. •— Türk (Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Kanununun müzakeresine başlryo 
ruz. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanununun 38 nci 
maddesi üzerindeki konuşmalara devam ediyo
ruz, Söz sırası Reşit Ülker'in. 

Sayın Reşit Ülker burada mı, efendim? 
(«Burada» sesleri.) 

Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, 38 nci madde üzerinde konuş
makta idi. Burada kıdem esası; maddenin 
kıdem ve kıdem sırası ki, ordu da düzen ve di
siplin bakımından çok önemli bir müess'sse 
ve muharebenin kazanılmasına ve kaybedil
mesine tesir edebilecek Önemli ince bir nokta. 

Burada yeni esaslar getirilmiş bu esaslar
dan bir tanesi de : Kıdem ve kıdem sırası 
aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 

a) Rütbelerde kıdemler terfi kararnamesi
nin metninde yazılı tarihte başlar, diyor, (a) 
fıkrasındaki esas budur. 

«b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında 
kıdem sırası» bahis mevzuu. Bu da her rütbeye 
yükselirken, almış oldukları yeterlik derecesinle 
göre hesaplanıyor. 

Sonra aynı rütbe ve aynı nasıplı olup deği
şik kaynaklardan yetiştiğinden, yeterlik dere
cesi kıyaslanamıyan subaylar arasında kıdem 
sırası aşağıdaki önceliğe göredir, diye bir esas 
konuluyor. Yani aynı rütbe ve aynı nasıplı 
olanlar arasında. Burada sıra şöyle vaz'edil
miş : Harb okullarından mezun olan subaylar, 
fakülte veya yüksek okullardan mezun olan 
subaylar ve yedek subaylar, astsubaylıktan 
subaylığa geçenler. Geçen oturumda bu konu 
konuşulurken, bir değerli arkadaşımız bu sıra
ların değiştirilmesini ileri sürdüler. Bendeniz 
buna katılmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Gerçekten kıdem meselesi bir muayyen an
da emir ve kumandayı ele alma meselesidir. 
Bir muayyen anda emir ve kumandayı ele 
alacak kimsenin ilke olarak en iyi şekilde 
harb sanatını bilen bir kimse olması lâzım
dır. İlkenin bulunması lâzımdır; en iyi şekil
de harb sanatını bilebilecek bir kimse olması 
lâzımdır, öyle ise harb okullarından aynı rüt
be ve aynı nasıplı olan kimseler arasında de
ğişik kaynaklardan da gelseler, harb okulla
rından mezun olan subayların önö!e olmasını 
tabiî karşılamak lâzımdır. Çünkü harb okul
larında harp sanatını öğrenmektedirler. Ve daha 
sonra subay olanlar da harp sanatını bilirler ama 
harb okullarından çıkanların harb etme sana
tını daha iyi bilecekleri muhakkaktır. Bu bakım
dan burada harb okullarından çıkanların, me
zun olanların ön alması gayet doğrudur. Daha 
evvelce terfi kanununda da, biraz muğlak olmakla 
beraber, Askerî Terfi Kanununda, Subaylar He
yetine mahsus Terfi Kanununda yani 4273 sayılı 
Kanunda, 5 nci maddede, «ayni nasıplı subay
lardan harb okulundan çıkanlar diğer surette 
yetişmiş olanlardan önce sıralanır.» kaidesini koy
muştur. Gayet doğrudur. Hayatları, geceleri gün
düzleri yalnız harp sanatıyla meşgul olan kimse-

— 76 — 
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lerin bir anda emir kumandayı alırken önde ol
maları tabiîdir. Biz de yedek subayız. Ama harb 
okulundan çıkmış, meselâ ben bir yedek topçu 
üısıteğnreniıyiim, am>a hart» okulundan çıkmış bir1 

arkadaşım elbette ki, bütün hayatı boyunca çoğu 
bunların askerî mekteplerde, askerî disiplin için
de yetişmişlerdir. Askerî liselere devam etmişler
dir. Ondan sonra bütün hayatları harp sanatını 
öğrenmekle geçmiştir. Elbette kî, bu aynı vaziyet
te olan bu arkadaşın bizden evvel bizden daha 
iyi harp sanatını bilmesi prensip olarak kabul 
edilir. Onun için burada konulan sırayı doğru 
bulmaktayım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLÎHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzake
resini yapmış olduğumuz 38.nci madde üzerinde 
bilhassa kıdem sıraları mevzuunda bu maddeyi 
dikkatle okuduğum zaman, bende istifham halin
de olan bir hususun sayın komisyon tarafından 
açıklanması için huzurunuzda söz almış bulunu
yorum. Şöyle ki; «Aynı rütbe ve aynı nasıplar 
arasında kıdem sırası» diyor, ve (1) diye devam 
ediyor. «1 - Her rütbeye yükselirken almış ol
dukları yeterlik derecelerine göre yapılır. Aynı 
rütbe ve aynı nasıpda olup, değişik kaynaklardan 
yetiştiğinden, yeterlik derecesi kıyaslanamıyan 
subaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki sıraya 
göre olur» demektedir. Şimdi burada değişik 
kaynaklardan yetişmiş olan aynı nasıplı aynı rüt
beli subayların derecelendirilmesinde, ki bu ka
nun huzurunuzda derecelendirmiş bulunuyor. 
Hangi kriteryuma göre bu sıranın yapıldığını 
sarahaten istihf anıları kaldırması hususunda ilgili 
komisyon tarafından bu sırayı yaparken ne esasa 
göre yaptıklarının açıklanmasında büyük bir fay
da vardır. Çünkü, esas olan eğer bu sırada biz 
aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar ara
sında bir tefrik yaparken bunun ilerde 
doğurabileceği komplikasyonları önlemek için, 
her şeyden evvel bu maddenin vuzuha 
kavuşması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Onun 
için. bu hususta değerli komisyonun Yük
sek Meclisinizi hangi kriteryuma göre bu hu
susu vaz'etmiş olduklarını açıklamasında büyük 
fayda vardır. Çünkü geçen gün maddeyi müza
kere ederken hatırımda kaldığına göre 5 - 6 arka
daş aynı noktaya dokundular ve komisyonda, 
şimdi iki arkadaş daha konuştuğuna göre ve halâ 

bu mevzuda sarih fikrini bildirmediğine göre o 
kanaatteyim ki, Mecliste bu mevzu tam mücehhez 
olmadan arkadaşlarımız karşılıklı olarak bu mad
de üzerinde adeta komisyonun yerine kâim bir
takım görüşlerde bulunmak suretiyle veyahut da 
ona zıt görüşlerde bulunmak suretiyle birtakım 
polemiklere yol açılmış olacaktır. Komisyondan 
istirhamım şu görüşmemden sonra Yüce Meclisi 
tatmin için derhal söz almak suretiyle buradaki, 
bu sınırlandırmadaki kıstasın ne olduğunun bil
dirilmesinde ve bizi tenvir etmesinde büyük fay
da vardır. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı? Vaz

geçtiniz. Sayın Nazmi Özoğul, buyurunuz. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu madde üzerinde üçüncü defa 
kürsüye gelmiş bulunuyorum. Özür dilerim 
Bu, arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, bu ön
celik sıralandırılması yani evvelâ harb okulun
dan mezun olanlar terfi edecek sonra, fakülte
lerden ve yüksek okullardan sırası gelenler ter
fi edecek sonra, yedek subaylar terfi edecek gi
bi bir mevzu yok burada. Buradaki mevzu, 
hatfb okulundan mezun olan piyade sınıfı me
selâ yüzbaşılar binbaşı olacaklar. İlerdeki 
maddelerde gelecek, şu sicil yeni esasa göre 
doldurulacak ve birinci sicil âmiri, dosdoğru 
Kara Kuvvetlerinde bulunan Merkez Değerlen
dirme Kuruluna gönderecek. 

İkinci sicil âmiri de bunu dolduracak. O da 
dosdoğru Kara Kuvvetleri Merkez Değerlendir
me Kuruluna gönderecek. Şimdi hart» okulun
dan mezun olan piyade yüzbaşıları arasında bu 
notların, 39 ncu madde gelince dah.a geniş ola-
ra'k izah edilecek o maddeye geçme'k istemiyo
rum, sonraki madde gereğince Merkez Değer
lendirme Kurulunda notları değerlendirilecek. 
En çok not alanın yekûnu, piyade yüzbaşıları
nın, yani harb okulundan mezun olan piyade 
yüzbaşılarının en üst yerine yazılacak, ondan 
sonra numaralar aşağıya doğru yazılmak sure
tiyle yalnız piyade yüzîbaşıları, harb okulundan 
mezun olan piyade yüzbaşıları arasında kıdem 
sırasına çıkmış olacak, terfi de bu esasa göre 
yapılacak. Şimdi eğer biz hukuk fakültesin
den mezun olan bir hâkim yüzbaşı arkadaşla, 
onun meslekî hukuk ile alâkalı, Haribiyeden me
zun olmuş piyade yüzlbaşısı, onun mesleki, bir 

— 77 — 



M. Meclisi B : 100 

kıtayı komuta etmek, sevk ve idare etmek. Mu
harebede ateş, hareket ve müsademe kuvvetini 
kullanmak. Birisi kanuni nizamlara karşı ge
lenleri muhakeme etmek. Birisi de muharebe
de netice almak. İki başka şeyi, aynı noktada 
kıymetlendirmeye imkân yoktur. Birisinin il
mî başka noktada.. birisinin ilmî başka noktada. 
Şimdi burada yukardan aşağıya doğru harb 
okulundan mezun olanlar, sonra fakülte ve 
yüksek okullardan mezun olanlar, sonra yedek 
subaylar ve sonra da astsubaylıktan subaylığa 
geçenlerin sıraya g*öre yazılmasının sebebi. 
malûm Devlet idareslinde bir karşılama yapıl
dığı zaman evvelâ Başvekil durur. Ondan son
ra Bakanlar ilgili sıraya göre dururlar. Onun 
daha büyüğü Devlet Başkanıdır, Cumhurbaş
kanı. O da sağ başta bulunur. Şimdi bu pro
tokol sırasına göre yazılmış bir esastır. Yoksa. 
protokoldan başka evvelâ şu kıymetlendirilir. 
$onra bu keymetlendirilir. Bu mevzubahis de
ğildir. Esasında ihtisas sahiplerini kentli ih
tisasları arasında kıdem sırasına sokmak için 
kabul edilen maddeden ibarettir. Arkadaşları
mızın yanlış yola, yanlış filkre sahibolmamala-
rı iç/in tekrar söz almış bulunuyorum. Madde 
yerin'dedir ve bugünkü Türk Ordusundaki ter
fi sistemi değiştirilmek suretiyle yepyeni bir 
sistem getirilmekte. Hak ve adaleti tahakkuk 
ettirmek için getirilen bu sistem yerindedir. Te
reddütsüz reylerinizi kullanmanızı saygılarım
la arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 38 nc^ 
madde üzerinde 7 arkadaş görüşmüştür. Ye
terlik önergesi gelmiştir, Sayın k'omi'syıon söz 
isteme/ktedir. Buyurun Komisyon. 

GF-OİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlarım. 
geçen Birleşimde 38 ndi madde üzerinde husu
siyle maddenin 2 rakamı ile tanzim edilen ve 
«Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kay
naklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kı-
yaslanamıyan subayların arasında kıdem sırası 
aşağıdaki önceliğe ıgöredir. 

«aa) Harb okulundan mezun olan subay
lar, 

hib) Fakülte veya yüksek okullardan me
zun olan subaylar, 

cc) Yedek subaylar, 
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d'd) Astsubaylıktan subaylığa geçenler.» 
fıkrasında arkadaşlarımızın temas eden tenkid-
lerini şu şekilde hulâsa etmek mümkün: İsmail 
Hakkı Yıldırım arkadaşım, bu tasnifin kriter
lerinin mevcudölmadığım, neye göre yapıldı
ğını anlamanın mümkün olmadığını ifade etti
ler. 

İlyas Kılıç arkadaşım, uzun konuşmasında 
yine kanunun tümü üzerinde sepkedilen beyan
larında ifade ettiği gibi. Pek bu madde ile de 
alâkasını tesbit edemediğim memleketin çeşitli 
bölgelerinde hizmet eden subayların sicil alma 
imkânları bakımından mahallî imkânların kendi
line tanıdığı şansta müsavat olmıyacağı cihetle 
değerlendirmede ve dolayısiyle bu maddeye akse
decek olan kıdemlerinde bâzı haksızlıklar olaca
ğını ifade ettiler. Ben bunu geçen defa kendile
rine arz ettiğim cevaplar meyanmda mahrumiyet 
bölgelerine bütün subayların bir plân dâhilinde 
gideceklerini, eğitim alanları, tesisleri ve şartları 
bakımından müsait yerlerde hizmet gören subay
ların gayrimüsait yerlerde de hizmet görmek 
suretiyle değerlendirilecekleri ve bunun bir peri-
vot dâhilinde tekerrür edeceğini ifade ettim. Onun 
için sayın arkadaşımızın bu hususa temas eden 
sorularını bu şekilde tekrar cevaplandırmış olu
yorum. 

Reşit Ülker arkadaşımız az evvel sebkeden ko
nuşmasında bu tefrike katıldıklarını, her halde 
İsmail Hakkı Yıldırım arkadaşımızın geçen otu
rum vâki beyanına katılmadıklarını ifade etmek 
istediler. 

Nazmı Özoğul arkadaşımız ise, bu fıkradaki 
mânasının sınıflar arası hiyerarşiyi tanzim et
mek olduğunu ifade ettiler. Ben belki bu çeşitli 
görüşlere ve anlayışlara yeni bir şekil getirir di
ye, müsaade ederseniz kanun tasarısının 38 nci 
maddesinin gerekçesini kısaca arz etmek istiyo
rum. 

38 nci madde şöyle diyor gerekçe olarak: (Or
duda düzen disiplin ile, disiplin ise üstlük ve ast-
lık münasebetlerinin tanzimi ile temin olunur.) 
Bu düzen yalnız rütbenin büyüklük ve küçüklü
ğü ile olmayıp, aynı rütbede aynı rütbe nasıplı 
subaylar arasında da kurulmuş olması ile tanzim 
edilir. Bunun için kıdem büyük bir faktördür. 
Aynı rütbe nasıplan arasındaki kıdem ehliyet 
bakımından bir üstünlük derecesidir. İlk subaylı
ğa nasıpla, bu kıdem okuldaki muvaffakiyet de-
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recelerine göre tanzim edilir. Diğer rütbelerde 
ise, kıdem, meslek, ahlâki, zihnî kifayet ve üs' 
dereceye liyakat unsurlariyle değerlendirilmeden 
doğduğundan nispî değerlendirmedeki ehliyet de
receleri burada rol oynar. Bu esasa göre subay
ların her rütbeye başlamada kıdemleri yeniden 
hesabedilmek mecburiyetindedir. Bâzı hallerde 
değişik kaynaklardan yetişme dolayısiyle ehliyet 
derecelerinin hesaplanması mümkün olmaz. Bu 
husus Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki anagörevler 
göz önünde bulundurularak).. Buraya dikkatini
zi istirham ediyorum. (... Bu husus Türk Silâhlı 
Kuvvetlerindeki anagörevler göz önünde bulun
durularak ve Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki tea
müle uyularak maddenin (B) bendinde düzen
lenmiştir. Aynı kaynak fakat çeşitli sınıflara 
mensup aynı rütbe ve nasıplı subaylar arasında
ki kıdem sırası hesaplanırken muharip sınıflara 
öncelik tanınmıştır. Bir sınıf değiştirildiğinde o 
sınıf içinde ehliyet dereceleri tesbit oluncaya ka 
dar sınıf değiştiren şahıs yeni sınıfındaki aynı 
rütbe ve aynı nasıpların sonunda sıralanacaktır.) 

Şimdi geçen oturumda Sayın İsmail Hakkı 
Yıldırım arkadaşımız dediler ki, tahsil süreleri 
nazarı itibara alınarak ifade etmiş olmamdan, 
harb okulları bugün iki yıl; halbuki fakültede 
tahsil süreleri 4 yıldan 6 yıla kadar değişiyor. 
Şimdi kendilerinin ifade ettiği gibi 6 yıllık bir 
fakülte mezunu subayla bir harb okulu mezunu
nun aynı sıra içinde mütalâa edilmesi mümkün 
değildir. Böyle bir istihdam tarzı mümkün de
ğildir esasen. Tabiatı eşyaya uymıyan bir istih
dam tarzı Ancak kaynaklar itibariyle 11 nci mad
dede kabul edildi, geçti. Silâhlı Kuvvetlerin 
subay kaynakları birinci plânda harb okulları, 
ikinci plânda fakülteler ve yüksek okullar olarak 

»tâyin ve tesbit edildi. Esasen Silâhlı Kuvvetle
rin subay kaynağının anagövdesini, bünyesini 
teşkil eden sınıflar da harb okullarından yetişmiş 
olan sınıflardır. Bu hem teamüle, hem de tabi
atı eşyaya en uygun olan bir sınıflandırma ve 
tasnif tarzıdır. Burada kabul edilen husus, mese
lâ yedek subay iken subaylığa geçmiş olan bir 
subayın harb okulundan yetişmiş bir subayla ay
nı nasıpla aynı rütbeye nasbedildiği takdirde kı
demi bahis mevzuudur. Meselâ harb okulundan 
yetişmiş bir piyade yüzbaşı ile yedek subay iken 
subaylığa nasbedilmiş muvazzaf subaylığa geç
miş bir subayın kıdemi bahis mevzuudur. Her hal
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de burada harb okulu mezununun birinci plânda 
mütalâa edilmesi gerektiğini kabul etmek en man
tıki hal tarzıdır. Kaldı ki, Sayın Nazmi Özoğul'-
un benden evvel ifade ettiği gibi, çeşitli sınıfla
ra mensup aynı rütbedeki subayların kıdemleri 
üçüncü fıkrada tanzim edilmiş bulunmaktadır. 
Burada arkadaşımızın tahsil sürelerinin farklılı
ğından dolayı kıdemlerinin ne şekilde nazarı iti
bara alınacağı üçüncü fıkrada sarahatle belirtil
miştir. Maddenin bu şekilde kabul edilmesini is
tirham ederim. 

Sa ygılarımla. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sual 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Efen

dim, ilerde tatbikatta müşkülâta bizi düşüre
bilecek bir hususu sayım sözcü .arkadaşımızun 
aydınlatması ve zapta geçmesi için soru sor
mak istiyorum. 

21 nci mıaddenin müzakeresinde bâzı arka
daşlarımızın muharip sınıfla yardımcı sınıfla
rın tefrikinde harb okulu mezunu olanlarla, 
olmıyamlaran mütalâaları karşısında sözcünün 
verdiği cevapta harb okulumdan mezuoı olan 
subaylardan bâzıları halem başka sınıftadır. 
Meselâ hâkim smufında subaylar vardır. Bu 
maddede görüyoruz ,ki, harb okulu ve yüksek 
okullardan mezun olan subaylar arasında bir 
tefrik yapılmaktadır. Halbuki Büyük Türk Or
dusunda, Silâhlı Kuvvetlerde harb okulum
dan mezun olmadığı halde diğer yüksek okul
dan da mezun olan subay var. Meselâ hâkim
ler arasımda, iki yüzbaşı veya iki binbaşı, birisi 
harb okulundan mezundur, bir tanesi mezun 
değildir. Bu takdirde bu çelişme nasıl berta
raf edilecektir ? Ayrıca kıdem sırası nasıl tâyim 
ve tesbit edilecektir? Bu hususu sayım sözcü
nün aydınlatması ve zapta geçmesinde fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIG-ÖZ (Devamla) — Şimdi muhterem arka
daşlar; suali yanlış .anlamamışsam, arkadaşım, 
tahsisaın §u hususa işaret ettiler : Dediler ki; 
«Bugün .Silâhlı Kuvvetlerde bir, fakülteleri 
askerî talebe olarak okumuş hâkim'ler vardır, 
bir de subay olarak okumuş hâkimler vardır. 
Bunların ikisi de binbaşıdır. Bunlarım öncelik 
sırası, kıdem sırası nasıl tâyin ve tesbit edile-
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çektir? Subayken, Hukuk Fakültesinde oku- I 
yup hâkim olan bir subay, hâkim sınıfına nak
ledilen bir subay, fikr,ada da işaret edildiği gibi, 
o sınıfta değerlendirilip de yeni bir sicil alın
caya kadar o sınıfın sonuna gider. O sını
fın sonunda değerlendirilir, kaydedilir. Mü-
taakıp değerlendirmelerde alacağı sicile göre, 
.alacağı .kıdeme >göre öbürleriyle beraber muta- I 
lâa edilir. Sınıfı değiştiği cihetle harb oku- I 
lundan mezuniyeti .nazarı itibara alınmamak 
icabeder. 

'Sanıyorum cevaplandırdım. I 
İBAŞKAN — Bitti mi efendim? Buyurun. 
Son söz milletvekillinindir, buyurun cfendim. I 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Sayın Bağcıoğlu'-
nun fikirlerine aynen iştirak ediyorum. Çün
kü, ikinci fıkra şöyle diyor : «Aynı rütbe ve ay- I 
nı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetişti
ğinden yeterlik derecesi kıyasLanamıyan su
baylar amasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe 
göredir.» Evet, üçüncü fıkrada şöyle bir hü- I 
•küm var : «Çeiştli (sınıflara mensup .aynı rüt
be ve aynı nasıplı subaylar arasındaki kıdem 
sırası : Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bun
ların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, 
yeterlik grupları aynı olanlar içinde yeterlik 
derecelerine göre teshil edilir. Yeterlik dere- I 
çeleri aynı olanlarım bir evvelki rütb el erinde
ki yeterlik grup ve dereceleri esastır.» En son 
fıkra şöyle ; .«Yeni sınıflarındaki yeterlik de
receleri tes'bit olununcaya kadar yeni sınıfın 
aynı nasıplarının somuna sıralanır.» Bu, eski
den beri olagelen bir âdettir. 

Yalnız, burada ikinci fıkrada Sayın Bağcı-
oğlu'nun .gayet dikkatlice dokunduğu bir nok
ta var. Bir piyade yüzbaşısı Hukuk Fakültesi
ni bitirdikten sonra ordu hesabına hâkim sı
nıfına naıkl edilebiliyor. Aynı nasıplı Hukuk 
Fakültesini bitirmiş fakat askerî hâkimlik mes
lekinde on senelik tecrübe kazanmış başka bir 
hâkim arkadaşımız var. Şimdi, yeterlik kıdem 
sırası hesâbedilirkcn .muharip sınıfı subaylar 
için .evet, Harb Okulu mezunu önde gelir, ama 
şimdi bu sınıftaki hâkim sınıfı özellik teşkil 
ediyor. 10 senelik, 15 senelik bir hâkimlik 
teorübesi var. Öbürü daha yeni fakülteden me
zun olmuş, her hangi 'bir adlî subaylık yap- ! 
mış io kadar. Her hangi bir şey, tecrübesi i 

I yoktur. Bunu, komisyon başkanı, bizi tatmin 
I edecek şekilde izah edemedi. Sınıf değişikli-
I ği olup oraya .gelecek .ama bundan sonra ye-
I terfik gruplarına ayrılırken kıdem sırası tes-

bit edilirken yeterlik dereceleri aynı olursa 
I ne olacak? Bunu nasıl izah edeceğiz? Bu ba

kımdan bu maddeyi biraz daha tetkik etmele-
I ri gerekir. Kabul edelim ki, bir harb okulu 
I mezunu tanık subayı. Harb okulundan. 50 ta

ne tank subayı mezun, oldu, bunların hepsi 
I yüzfhaşı rütbesine geldi. Bunların 50 tanesinin 

de fevkalâde, mükemmel olduğunu iddia et-
I meye hakkımız yok. Başka sınıftan gelmiş, haş-
I ka kaynaktan yetişmiş bir tank yüzbaşısı, bel

ki ondan daha mükemmel hizmet görüyor, hiz
met şartlarını belki ondan daha iyi yapıyor. 
Niye onu bu derecelendirmede bir okul imti
yazı tanıyarak aşağı doğru getiriyoruz Bu 
beşer kabiliyetidir, imkân bulamamıştır, harb 
okulunda okuyamamıştır. Ama askerliğe olan 
aşkı sebebiyle başka kaynıaklaırdam orduya in-
tisaibetmiştir ve gayet mükemmel bir subay da 
olmuştur. Bunun başka türlüsünü nasıl iddia 

I edebiliriz? Kumandanlar sicil verecek; aynı 
tankçı yüzbaşıya, belki ikisi de aynı kumanda
nın sicilini alacak. Bir kumamdan diyor ki, 
falan kaynaktan gelen subay şu kadar mükem
meldir. Yine aynı kumamdaın; harb okulun
dan gelen bir subay için belki biraz daha 
noksan sicil verebiliyor, • daJha a.z yeterlik sicili 
verebiliyor. E, bu şartlar altında ne hakkımız 
var bunu kıdem sırasında daha aşağıya bırak
maya? Ben bu noktaları pek anlıyamadım, 
özür dilerim komisyondan. Eğer tekrar söz 
alır, bizleri aydınlatırlarsa oylarımızı o isti
kamette kullanırız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yeterlik önengesini okutuyo-*' 

rum efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

iGörüşımekte olduğumuz Askerî Personel ka
nun tasarısının 38 nci maddesi üzerindeki gö
rüşmeler vuzuha varmıştır. Yeterliğini arz ede
rim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden-
! 1er... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil-
ı mistir. 
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Değişiklik önergeleri vardır efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu

nun 38 nci maddesinin (a) fıkrasının 2 nci 
bendinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Madde 38. — (a) fıkrası, 2 nci benci : «Aynı 
imtihan devresinde subaylığa nasbedilemlerin 
arasındaki kıdem farkı» 

BAŞKAN — Komisyon? 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, müsaade ederseniz 1 - 2 cümle ile 
izaih edeyim. 

BAŞKAN — Beki buyurun efendim. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karaihisar) — 

'Muhterem milletvekilleri, bundan (evvelki mü-
'zakerelerde 'komisyon tarafından geri alınmış 
bulunan 36 ncı maddenin bir neticeye bağlan
ması ve ondan sonra 38 nci maddenin 'konuşul
ması gerekir. Çürikü demimden beri arkadaşla
rın verdikleri izahatlarda: «Rütbeler kıdemler, 
terfi kararnamesinin metninde yazılı tarihten 
başlar. Aynı günde subaylığa nasibedüeniıerıkt 
arasındaki kıdem sırası..» diye madde u^un 
uzadıya yazıyor. Ben bunları tekrar edecek 
değilim. 36 ncı madde tam şeklimi aldıktan 
sonra burdaki mâna, metin, bir vuzuha kavu
şur, omun ışığı altında. Aksi halde burada de
nildiği gibi; «Aynı günde subaylığa nasıbedi-
lenler arasında kıdeım sırası..» o/radan sıözo 
ıbaşlamıalk isterim. Vakıa sayın komisyon baş
kanı, burada verdiği, okuduğu 'gerekçe, bizim 
de okuduğumuz gibi gerekçe gayet yerindedir. 
Madde de aslımda gayet güzel tanzlim edilmiş
tir. işin aslı bu. 

Yalnız benim burada endişelendiğim nok
ta şu oldu: 36 ncı madde üzerinde değişiklik 
önergesi vermiştim, bunu sayın komisyon ge
ri almış, önerge üzerinde işleyip tekrar getire
cek. 36 ncı maddedeki değişikli/k önergemiz ka-
ıbul edildiği takdirde burada şimdi aynı günde 
'mezun olmak meselesi, naslbedilme meselesi 
muallâkta kalır. Şöyle M, biliyorsunuz deği
şik kaynaklardan subaylar çıkıyor, Harb oku
llu mezunu olanlar, bir gün evvel, bir gün son
ra filân nashedileibilirler. Ancak öyle yüksek 

I okullar veya faiküiteler vardır ki, bilfarz tıp 
fakültesi diyelim; bir kısmı istanbul Tıp Fa-

I kültesinde okumuş, bir kıısımı Ankara Tıp Fa-
I kültesinde oikumuş ve fakat bunların imtihan

ları ayrı ayrı zamanlarda birinin bir hafta ston-
I ra bitmiş veya 10 gün sonra bitmiş, 10 gün 

sonra imtihanı biten gayet parlak: zekâlı, müıs-
tait bir talebe. Balledilm'edi, öbüründen sonra
ya kalıyor. Biz dedilk ki ; dalha evvel 36 ncı 
madde onum için diyoıruız.» Aynı meslekten olıup 
da ayrı fakültelerde okuyanların imtihan ta
rihlerinde ki, farklar- nazara alınmaz. Son 
imtihan günü esas alınır» dedik. Eğer bu ka
nun kabul edilirse, o zaman nasıplar aynı gün
de... Şu mânaya, yani bu 38 nci maddedelki 
aynı günde mezun olma durumu. Eh mesele 
kalmaz o zaman, ama 36 ncı maddede olduğu 
gibi kalır da, fakülteden mezun olma tarihine 

I göre nasıp tarihi olursa falkültelerde okuyan 
öğrencilerin mezuniyet tarihlerime göıre nasıp 
tarihleri olursa, bu takdirde aralarımda çeliş
mezlik olur, farklar o'lur. Bu itibarla ben diyo
rum ki, 36 ncı madde gelsin. Eğer 36 ncı mad
de, verilen değiştirge önergelerine görıe düzeltil
miş olursa o zaman bu aynı günde meselesi, 
aynı günde sulbaylığa nasıbedilımte keyfiyeti 
kendiliğinden halledilir. Aksi halde buraya 
değiştirme önergesinde dediğim gibi aynı im
tihan devresinde subaylığa naısbedilenler ara
sında kıdem faıikı diye aynı imtihan devresi
ni kaltnıak mecburiyetindeyiz. Aksi halde ay
rı ayrı kaynaklardan mezun olanlar arasında 
farklar olur, bu da kanaatimiızcıe haksızlık 
olur. Bunu istirham ediyoırum. Komisyonum 
bu mülâhaza altında yeniden maddeyi ele al
ması veya çelişikliği önlemesi babamda aynı im
tihan devresinde diye (a) fıkrasındaki aynı 
gün yerine aynı imtihan devresinde diye de
ğiştirge önergemde bahsettiğim hususları ka
bul buyurmasını istirham ediyoraım, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

'SARIGÖZ (Rize) — Efendim, arlkadaşımızın' 
ifade ettiği bu husus ııasıpla ilgili. Esasen ko
misyonumuz bu (gibi hususları tanzim etmek 
üzere 36 ncı 'maddeyi, verilmiş olan önergeler
le birlikte ,geri aldı. Bahsettikleri husus; 36 ncı 
madde ilk sulbaylığa naspda nazarı itibara alım-

| ması gereken bir husustur. Bu itibarla 38 nci 
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maddeye iliştik olaraik önengeye katılmıyoruz. 
Bu husus 36 mcı maddede nazarı itibara alına-
oaktır. 

BAŞKAN — Komisyon dkultımuış olduğu/m 
önergeye katıimaınıaktadır. Önergeyi oıyiarımaa 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edaim'emiştir.> 

Bir önerge daha vardır okutuyorum. 

Sayım 'Başfeamlığa 
38 nci maddenin 2 nci bendimiin (aa) ve 

(Ibb) paragraflarının bir arada, bir cümle ola
rak <«(aa) harb okulundan ve falküllte veya 
yüksek okullardan mezun olan subaylar» şeik-
linde 'değiştirilmesini arz ve 'teklif ederim. 

Anlkara 
Kemal Bağcıoğlıuı 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkanım kısaca bir izalhatta bulunmak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞCIÎOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

önerge kuru metin halinde olduğu için tav
zihe muhtaç/tır. Onun için huzurunuzu işgal et-
mıiş bulunuyorum. Biraz evvelki sualimle de ilgi
lidir, önergem. Madde eğer önergemde yapılması 
istenen değişiklik yapılmadan ıgeçer, yani yazılı 
metindeki ıgibi geçerse; 'her ne kadar sualime ko
misyon sözcüsü cevap verdi, zapta geçti ama tat
bikatta birçok hatalar olabilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türk ordu
sunda vardır ve bundan sonra aynı şekilde bu 
usul devam etmektedir. Yani bâzı subay arka
daşlarımız muhtelif imtihanlara girmekte, harb 
okulundan sonra subay oldukları halde bâzı 
yüksek okul ve fakültelere devam etmektedirler. 

Meselâ harb okulu mezunu bir üsteğmen 
Devlet imtihanına giriyor, Hckuk Fakültesinde 
ayrıca okuyor, oradan Hukuk Fakültesi mezunu 
olarak çıkıyor. Şimdi o arkadaş Hukuk Fakül
tesinde okuduğu süre içinde zaten normal ola
rak üsteğmen veya yüzibaşı olduğu için, ben de 
meselâ Hukuk Fakültesinde okurken birçok ha
va subaylar vardı; yüzbaşı, binbaşı arkadaşları
mız vardı, içlerinde halen general olarak ve bu
lgun Türk ordusunda bulunan hâkimler bile var
dır. Hem harb okulu mezunudur, hem de istan
bul Hukuk Fakültesi mezunudur. Şimdi bunla
rın, eğer bu önergem kabul edilmez, yaJhutta ko
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misyon şu ufak değişikliği yapmazsa, madde 
üzerinde tatbikatta şöyle müşkülât arz edebilir; 
iki tane binibaşı arkadaş, birisi Harb Okulundan 
mezun, aynı zamanda Hukuk Fakültesinden me
zun, bir tanesi de hafb 'okulundan mezun olmı-
yan, Hukuk Fakültesinden doğrudan doğruya 
mezun 'olan. Şimdi bunların kıdemlerini nasıl 
tesbit edeceğiz? Bakıyoruz maddeye, maddede 
böyle bir husus derpiş olunmamış, o takdirde bu 
karışıklığa mahal verebileceği için bendenizin ver
miş olduğum önergemde bu madedriin 2 nci fık
rasındaki 1, 2, 3, 4 cümle halinde, paragraf ha
linde sıralanmış bulunan harb okullarından me
zun olan subaylar, fakülte veya yüksek okul bi
tiren subaylar, yedek subaylar, 'astsubaylar, ast
subaylıktan subaylığa geçenler şeklinde 4 etabı, 
4 grupu ben 3 grupa indiriyorum. Bunlardan bir 
tanesi, Harb okulları ve yüksek okullardan me
zun olan subaylar diyorum, ikincisini; tabiî mad
de değişecek, yedek subaylar, üçüncüsünü de 
astsubaylıktan subaylığa 'geçenler teşkil ederler. 
Tatbikatta 'hiçbir müşkülât doğmıyacaktır. 

Bu sebeple önergemin lütfen kabulünü istir
ham ederim. Komisyon da eğer önergeme katılır, 
madde üzerinde değişiklik yaparsa ç'ok isabetli 
olur kanısındayım. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Efendim, maddenin (c) fık
rası arkadaşımızın şimdi dile getirdiği hususları 
bütün tefrruatiyle tanzim etmiştir. Binaenaleyh, 
katılmıyoruz bu önergeye. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Bir önerge dalha vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 38 nci maddesi (b) fıkrasının 1 nci 

satırındaki (nasıplar) kelimesinin (nasıplılar) 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
ismail Sarıgöz 

BAŞKAN — 'Geçici Komisyonun bu değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddenin tümünü tadili ile birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... 
38 nci madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü Trolüm 

Terfi esas ve 'şartları 

I - 'Terfi esasları 
Madde 39. — Subayların terfileri aşağıdaki 

esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup subayların de

ğişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri, sicil ra
porlarının not ortalamaları ve değerlendirme 'ku
rullarınca verilen değerlendirme notları toplamı 
neticesi elde edilecek yeterlik notuna göre tesbit 
edilir. 

'Sicil raporlarının şekli ve muhtevası, ne su
retle ve kimler tarafından ve hangi zamanlarda 
doldurulacağı subay sicil yönetmeliğinde göste
rilir.-

b) üsteğmen - albay (dâhil), rüHb elerdeki 
subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin 
son yıllarında ö rütbede haklarında her yıl dü
zenlenen sicil raporlarının not ortalamasına ve 
değerlendirme kurullarınca yerilen değerlendir
me notuna göre sıralanır ve 5 yeterlik ıgrupuna 
ayrılırlar. 

c) -Subayların.rütbe terfi edebilmeleri için : 
1. Üsteğmenlerin en. az 4 n-cü. yeterlik gru-

punav 
2. Yüzbaşı - yarbayların en az 3.ncü yeter

lik ıgrupuna, 
3. Albayların en az 2 nci yeterlik grupuna 

girmiş o-lnnaları gerekiri 
a) Asteğmenler ve teğmenler yeterlik gru

puna ayrılmazlar. Bunların terfileri Subay Sicil 
Yönetmeliğinde helirtilen engel sebepler (bulun
madıkça normal bekleme sürelerinin sonunda ya
pılır. 

e) Normal bekleme süreleri sonunda yapı
lan değerlendirmede terfi için gerekli yeterlik 
-gruplarına, giremiyen üsteğmen ve yüzbaşılar 
•mütaakıp iki yıl, binbaşı, yarbay ve albaylar bir 
yıl daha değerlendirmeye tahi tutulurlar. Bun
lardan yeterlik notları normal bekleme süresi so
nunda değerlendirmeye giren ve terfi eden su
bayların aldığı yeterlik notlarına eşit veya daha 
yukarı olanlar -bu grupa girmiş addolunur ve 
haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen alz 
mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bulu-
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nan subayların, yeterlik derecelerini tâyin eden 
not, kendi kuvvetinde o yıl terfi sırasına ıgiren 
ve yeterlik gruplarına ayrılabilen diğer sınıflar
da aynı yeterlik grupları arasında yeterlik de
recesi notu en düşük olan sınıfın en düşük ehli
yet derecesi notuna eşit veya daha yukarı ise o 
yeterlik grupuna girmiş addedilir. Ve hakların
da buna göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — -Madde üzerinde- Sayın Reşit Ül
ker. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ben Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun, efendim. 
C.-H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 

(Ordu) —• Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının 
önem] i bir müessese olarak getirdiği bu madde 
şu yeniliği ihtiva ediyor; subayların terfileri ye
terliliklerine göre yapılacak, yeterlilikleri sicil ra
porlarının ve aldıkları notların ortalaması ile ye
terlik kurullarınca aldıkları yeterlilik notlarının 
toplamı cemedilecek, hâsıl olan netice yeterlilik
lerini vücuda getirecek. Bu sicil usulü, bu tasarı 
ile yep yeni bir müessese olarak gelmektedir. Ve 
tatbikatta sübjektif usul ve ölçülere göre sicil 
vermek ve dolayısiyle haksızlıklar yapmak talih
sizliklerini geniş ölçüde, belki de tamamen ber
taraf edecektir. Bu daha sonraki maddede görü
lecektir ki yeterlik grupları 5 e ayrılıyor; oran
ları % 5, % 20, % 50 sonra tekrar geriye doğru 
% 20, % 5. diye tamamlanıyor. Yani en üst ye
terlik derecesine sahibolanlar o sınıfta rütbe de 
ilk % 5 in içine girmiş olacaklar sonrakiler % 20 
nin içine girmiş olacaklar. Orta derecede olanlar 
% 50 nin içine girmiş olacaklar ve bu kadar 
başarı gösteremiyenler ve iyi sonuç alamıyanlar 
tekrar % 20 nin içine düşecekler. O kadar da ba
şarı gösteremiyenler % 5 in içine düşecekler. Yani 
bir sınıfta en son senesinde terfie, yükselmeye 
gelmiş normal bekleme süresinin sonuncu sene
sinde bulunan ve terfi etmek durumuna girmiş 
olan üç subay bu tablodaki oranlara göre yeterlik 
grupları içine girmiş olacaklar. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış ar
kadaşlar var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 

C / H . P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Madde, anahatlariyle üsteğmen 
rütbesinde olanların bu yeterlik gruplarının dör-

- düneüsüne girmesini şart kılıyor. Yüzbaşı ve yar
baylar da nihayet üçüncü grupa kadar girmesini 
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şart koşuyor, albaylar da nihayet ikinci yeterlik 
grupuna girmesini şart koşuyor. Ve sonra bu ye
terlik gruplarına giremiyenlerin yüzbaşılarda me
selâ 4 ncü, beşinci yeterlik grupuna girmişse, yüz
başıların iki sene daha değerlendirilebileceğini 
ve albayların, kendi ikinci grupa girdiklerine 
göre, onların da, efendim, yarbaylar, binbaşılar 
gibi bir sene değerlendirilebileceğini tanzim edi
yor. Şimdi burada bu mekanizmanın içinden geç
mek şüphesiz kolay değildir. Bundan do
layı maddede rütbeleri dolayısiyle hizmet
lerine ihtiyacolan büyük ihtiyacolan asteğ
menler ve teğmenler bu sistemin dışında 
tutulmuşlardır. Onlar sicillerine göre terfi 
edeceklerdir, müddetleri doldukları takdirde, Üs
teğmenler, bu sistemin içine dahil edilmiş. Bu 
rütbedeki genç subaylara da Silâhlı Kuvvetlerin 
geniş ihtiyacı olduğu aşikârdır. Bundan dolayı 
asteğmenler ve teğmenlerde olduğu gibi bu rüt
benin de geçen dönemde Cumhuriyet Senato
sunda haklı olarak yapıldığı şekilde sistemin 
dışına alınması, asteğmenlerin, teğmenlerle be
raber, üsteğmenlerin de sicil raporlarındaki not
lara göre ve diğer usullere göre terfi ettirilmele
rinin temin edilmesi lâzımdır. 

Bir önerge takdim ediyoruz, üsteğmen rüt
besinin bu metnin neresinde varsa çıkarılmasını 
öngörmekteyiz. Bu maddede ilk defa Yüce Mecli
sin huzuruna Subay Sicil Yönetmeliği müessese
si gelmektedir, yani 3 ncü yönetmelik. Fakat «Si
cil Yönetmeliği» adı altında ilk geliyor. Daha 
evvelki bir madde üzerindeki mânızatımızîda, bu 
tasarıda 14 yönetmelik ve bir tüzük olduğunu 
arz etmiştik. Bugün g*elen yönetmelik, daüıa 
evvel gelen iki yönetoelifk gibi, meselâ Subay 
'Sınıflandırma Yönetmeliği, Meslek Programları 
Yönetmeliği gilbi, yönetmelik ile tanzim edile
cek hususlara karşılık görülmemekte ve katiyen 
'değildir. Subayların özlük haklan ile terfihi e-
riyle ve meslek haklarlyle sıkı sıkıya raibıtalı 
vasıfta, karakterde bir müessesedir. Bunun bir 
yönetm'elükle karşılanması doğru olamaz. Yö
netmelikleri bakanlıklar yaparlar. Ve bakan-
liklardan yönetmelikler tatbikat da gösterir ki, 
kolaylıkla geçer. Bu kadar önemli subay hak
larını ihtiva edecek olan bir yönetmeliğin Ba
kanlık tarafından tanzimi imzalanması, neşri 
bu müesseeye muhakkak ki, zaaf getirir. Ba
kanlar Kurulunca geçirilerek tanzim edilmiş ol

sa, yani tüzük olsa bu takdirde mulhtlevası, 
kapsamı itibariyle bu tasarının esprisine, ruhu
na uygun teminatlı hükümler tanzim edilmek 
şansı belirir. Bundan dolayı C. H. P. Meclis 
Grupu olarak bu maddede gelen ve bundan son
raki maddelerde de gelecek olan Subay Sicil 
Yönetmeliğinin Subay Sicil Tüzüğü olarak de
ğiştirilmesini zorunlu görmekteyiz. Meselâ, bu 
maddede, 39 ncu maddenin 3 noü fıkrasında 
«sicil raporlarının şekli ve muhtevası ne suret
le ve kimler tarafından ve hangi zamanlarda 
doldürulaacğı Subay Sicil Yönetmeliğinde gös
terilir»' diyor. Demek ki, şekli ve muhtevası, 
halbuki yönetmelikler, kanunda açı'kca belirti
len hususların tatbikine, idareye tatlbik kolay
lığı veren, tatbik imkânı veren anayönetmelik 
çıkanla/bilir. O takdirde bir tüzük himayesine 
bu unsurları vermek şüphesiz ki, kanunun ru
huna uygun düşer. Meselâ yine bu maddenin 
(D) bendinde asteğmen ve teğmenler yeterlik' 
grupuna ayrılamazlar. Bunların terfileri ki, bi
zim teklifimize göre asteğmenler, teğmenler ve 
üsteğmenler olacaktır, bunların terfileri Su-
'bay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel se
bepler bulunmadıkça normal bekleme süreleri
nin s-onunda yapılır. Demek ki, bu yönetmelik 
normal bekleme süresinin sonuna gelımiş olan 
asteğmen ve teğmenlere, bizim teklifimiz kaibul 
buyurulduğu takdirde üsteğmenlere bu yönet-
mel'ilk engel sebepler, ihtiva edebilecektir. Yani 
o engel sebeplere çarparsa bu küçülk rütibedeki 
olan suJbaylar terfi edemiyeceklerdır. O sebep
ler, meselâ bundan evvel kalbul buyurduğunuz 
;bir maddede en küçük teferruatınıza kadar öğ
rencilik hakkının ziyaı tanzim edilmiştir, terfi 
hakkının ziyaı getiriliyor, öğrencilik hakkının 
zi'yaı getiriliyor, önergecilik hakkının ziyamı 
bu subayın terfi hakkının ziyamı tanzim edi
yoruz. Bunu bir yönetmeliğin teminatına, hi
mayesini veya himayesizliğine terk ede/meyiz. 
Umumi olarak görülen odur ki, kanunlarda 
Anayasanın ruhuna, metnine uygun olarak bu 
tüzük ve yönetmelik müesseselerini getirmekte1 

kusurluyuz. Anayasanın 113 ncü maddesi 
«B» bendi yönetmelikleri tanzim ediyor; «Ba
kanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara ay
kırı olmamak şartiyle, yönetmelikler çıkarabi
lirler. Yönetmelikler Resmî Gazete ile yayınla-

— 84 — 
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nırlary kendi görev alanlarını ilgilendiren ka-: 
nunlarm ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere. Falka't bu kanunda da ileride, gelecek 
daha başka maddelerde de bizim Anayasanın 
böyle tanımladığı yönetmelikler müessesesini 
genişleterek âdeta kanun koyucusu olarak bu
rada yaptığımız tasarrufları, ihtisarları, kısalt
maları yönetmelik diye icranın bir uzvunun so
rumluluğu altında bulunan bir tesise inkılâfaet-
tirmekteyiz. Tüzük nasıl tarif ediliyor. 107 nci 
madde,. .Bakanlar Kurulu kanunun uygulan
masını göstermek ve bir defa Bakanlar Kuru
lu, kanunun uygulanmasını göstermek veya ka
nunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanun
lara aykırı olmamak şartiyle ve Danıştaym in
celemesinden geçirilerek tüzükler çıkanlaibilir. 

Şimdi kanunun uygulanmasını göstermek.. 
Bu, işte bir genişlik vermektedir. Kanun Koyu; 
cu müesseseye tüzük bunu getiriyor. Bakanlar 
Kurulundan geçecek, sonra ayrıca Danıştayın 
incelemesinden ve tasdikinden geçecek, bun'dan 
'dolayıdır ki, C. H. P. Meclis Grupu olarak men
suplarına ciddî, yeni haklar ve teminatlar geti
ren bu tasarıdan bu taşanının esprisine uygun 
olarak Subay Sicil Yönetmeliğinin, bilâtoara 
gelecek olan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 
tüzük olarak değiştirilmesini Yüce Meclisten ve 
ıtöklifimize evet demesini sayım •koçıiöıyoçldan 
önemle istirham etmekteyiz. Bu tasanda Gös
terge Tablolan Tüzüğü, var. Yani bir tüzük 
var, o da Gösterge Tablolan Tüzüğü. Yani su-
baylann meslekî haklarını ve özel , haklarmy 
taiizim eden böyle önemli bir müessese yönet
melik olacak, sonra öbürü Devlet Memurları 
Kanununda olduğu gibi tüzük olacak. 

Bu da'ha az mı önlemlidir? Binaenaleyh, 
C. H. P. Meclis Grupu olarak bu yönetmeliğin 
tüzük olarak değiştirilmesini de önemli zorun
lu görmekte ve rica etmekteyiz. Bu iki husus
tan sonra maddede bâzı küçük düzeltmelerin de 
yapılması gerektiği görüşündeyiz. Meselâ (B) 
'adinde «notuna» denilmiş «nıatun*» üstteğraien 
albay dâhil rütbedeki subaylar terfi için gerekli 
Ibekleme sürelerinin son yıllamanda o rütbedleOd 
haklarında her yıl düzenlenen sicil naporlannın 
not ortalamasına ve değerlendirme kurullannca 
verilen değerlendirme notuna diyor. Değerlen
dirme çeşitlidir. Onlan toplamadıkça bir not ba
his konusu değildir. Binaenaleyh değerlendirme 

notu toplamına olması lâzımdır. Daha evvelki 
maddelerde de arz etmiş olduğuna gibi böyle 
önemli yerlerde rakam değil yazı olması lâzım
dır. «5 yeterlik» yazı ile «beş yeterlik» olmalı
dır. 

Sonra dil bakımından da burada «normal» 
kelimesi var. (d) bendinde 2 nci satırda «nor
mal» kelimesi daha evvelki bir maddeden çıka
rılmış, tabii buradan da çıkanlması gerekiyor. 
Aynca «netice» deniyor, «sonuç» olmalı. «Eh
liyet» denilmiş. «Yeterlik» olmalı. «Addedilir» 
yerine, herhalde «sayılır* dense daha kolay an
laşılır. Böyle Türkçeleştirilmesini zaruri gör
mekteyiz. Bu maruzatımızı kapsayan bir ön
ergeyi Yüksek Başkanlığa takdim ediyoruz, 
Yüce Heyetiniz tarafından kabul edilmesini 
saygılarla rica ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞÎT ÜDKER (İstanbul) -— Muhterem 

arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel kanunu tasarısının en önemli maddesini 
görüşmekteyiz. Burada yeni hükümler getiril
mekte ve terfi esaslan gösterilmektedir. 39 ncu 
madde, terfi esaslannı koymaktadır. Burada 
bu esaslan iyi bir şekilde vaz'ettiğimiz tak
dirde, Türk Ordusu seçkin askerleri daha 
kolaylıkla ön saflarına atmaflt imkânını bula
caktır, veyahut bunu iyi tanzim edemediğimiz 
taJkdirde bunun aksi olacaJktır. Hatırlardadır, 
Bisen!how.er, nortaıal ondu terfi sınaisinin 1638 
nci sırasında ikan batınımda kaldığına gön?e or
duların başına gıeitirîlmiişltiir. Çünikü o vasıfları 
orduca, kumandanlannaa da ikabful edilmekte
dir. Sarfa vardır ve onun vasıfları kabul eJdil-
ıniştür. Daha ar&â/daki b&r sıradan önte alıp ge-
tiri'lmdştir. 

Şimdi bunalda M nıaktayâ değinmek isterim. 
Kalbul ediyorum ki, bu benim ihtısaısıım de
ğildir. Bilhassa esasa taıallûk eden kusanı benim 
ihtisasım oimıyan bir konudur. Fakalt gördü
ğüm ve sezdiğim bir nokta vardır onu belıintmıefk 
isterim. 

Burada getirilen esas, eski kamundan farklı
dır. Terfi de 4273 sayılı Kanunun 18 nci mad
desinde vaz'ediılımiş esas şu idi: TerfildeM esas 
olan «hıliyet, sicille taayyün eder. Sicilleri de 
hususi talimatnamesinle göre tanzim olunur.. 
Bunda esas bedenen, alhlaken, ve ilmlen vazi
felinde ehliyet ve üslt vazifeye lnyâtoalttır. O, 
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'balen yürürlükte olan kanunun hükmüdür. Şim-
- di bütün .dünyada' böyle gayr öt go)at erilen.. şey 

do budur. Eğer Aslkcrî Peınsoinel kanunılarında 
folsun,. Sivil PtMsıondl kanunlarında oltam, muh
tar teşclküllcrde olun, öziel tcşelbhüste. .olısıun, bü
tün' bor ' yerde >eblİTiyeitiliyıi natsıl'bulup ç'ıfeaına-
«ağız? Dünyamın halletmek isitıeıddği en- önlemli 
ımelselelerıden biridir bu. • 

.Simidi burada geıtkıifcn eısas, baş'ka bir es,aıs 
oduyor: Çeşitli sınırlara ıbcnısup subayların de
ğişik rütbe ve ıgörevıleildöki •yetonlrilkleri; -.sicil 
(raporlarının- not Oınfcalâlmaiairi ve değ§rletti(dir-
inne kuruülarıncfa verilleın- değeriendirpîc notları 
toplamı ncticıesmde elide edilecek yeterlik no
tuna gorie teshiledilir. Nlsibeitcıiı, yani «ski sis
temden-ayrı bu no'ktaidan geliniyor. 'Terfııin sıon 
ısienesinde alınacağı sicil yerine o lenfi (müddeti
nin içıinde bütün sicillerim topl-amı almıyor ve 
nıoıt ortalamalarımdan bahse'diliyor. Onun ya
nımda kurullarldan - balhscıdliıliyor. Aıma miubte-
nam arkadaşlarıim, onun biraz altmlda yeteırlik 
grupları tenkil ediliyor benim- anlıyabiilidiğim 

ikadar mıeselâ, bir terfi sınıfı oİajnalk • yüzıblaşı sı
nıfını kalbul edeılim, • btültün yüızlbaşı'lar, bir grup 

. olanak kabul ediliyor, yeterlik grupu bu grup-
landa yüzdeler kabul ödilmiş. Tümünü blir bü
tün ollarıalk alıyor" ve gruplara ayırıyor. Haraza 
;yüz subay var, öyle anlıyoruım, bu yüz subayı 
.-(bininci,- ikinci üçüncü,'- dördüncü, beşindi gırup 

olanalk alııyo'r ve tamamı-' yüzde yüz oluyor. 
• Birinci grup, yüzide'beışi'olacak, ikinci grup 
• yüzide •'•yinmlisi olacak,üçümeıü grup yüzde ellisi 
olacak, • dörldüncû- grup yüzde yirmisi olacak, 
beşinci grup -' yüzde beşi-ola'clak.• - Simidi bunldan 
anlaşılan "şu: Peşinen, bu : sicili e/ride,- ortalıaima-
larlda, not ortaliamalîarıınıda yeterlik siclllıertmide 
basariisizlik.niisbetleid.de. aşağı - yukarı kabul 
edilmiş. Başarı yâni yüz kişinin içerisinde yüz
de beşi bininci grup olacaik. .'. . 

ABDÜLBÂRİ AKDOÖAN (Ağrı) — Yan'Iış. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yanlış olabi

lir efendim. 

BAŞKAN' —• Sayın. Akdoğan çok rica ede
rim şimdi söz aldınız, ö vakit konuşıunsunıuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yanlış olabi
lir. Yanlışı Komıisyoin- ısöykr, vie biz de düızıöl'tıi-
riz yanlışları. 

Şimdi bu -esas kabul- edildiği talkdirde, şu 
: tehlike var: Bir defa bugünOrduda, Cumihu-

j riyet Türkiye'sinide 1920 den bu yana, Cımı-
I hoı niyetin kurulmasın'dan bu yana büyük geliş-
[ nııelor olmuştur ve Türk Ordusu kendisine ele-
• man kılınken çok büyük kütlelerıin içerisinden 
I ıseçimc yapmak, imikâmınıa sahiptir. Meımle ketin 
t ilerlemesi neticels'inldc ;zalten harjb okulla rın'a ta-
|: lebıe alırikcm seçime yapmaJktıadır ve e:n iyilerini 
I almaktadır. Tarilhte geçirmiiş olduğumuz devir-
I' iler vardır. Bııgıünlkü devir böyle bir devirldir ve 
t•' ıseçıkiti'kusanlar gellmelktödir. Bu bayatlımızın bu 
; ısafbaısınida kollcjıler birtakım melkitepler, yüksek 
ı: okullar için de' böyle olmuştur, üniversitelerde 
I de böyleıdir, Seçme imtlhaniyle alınımışlarfdır. 
r. Binaenaleyh şu noktayı ifade etmek isıtiyoru/m, 
: ki, bugün Türk' O.nduısuna genel olarak kalbul 

I edilmiş klmiseler seçkim kimselerdir. Vıc buınlıa-
[. rrn hayalıları boyunca da ^enal olarak seçlkin 
I Ikişiler olanalk kalmaları mulbtelmelldir. Öyleyse 
; burada çılkarılan yüzide niısbeıtleri ne alaoaiktır ? 

I' Eğer hepsi başarılı öluılsa ne olacaktır? Hepsi 
I başarılı olurca nasıl ayırt Oilunlacfalkti'r. Earz ede-
J; ilıiim ki, hepisii başarıiı 10 not üzer'inklen bir sınıf 
f 9 - 10 alıyor. . . 

I • NAZMİ ÜZ OĞUL (Edirne) •— Hepsi Erkâ-
I nı Ilarbiyci Umumiye Reisi olur... 

f -REŞİT'ÜLKER (Devamla) — Türk Ordusu 
|r şimdi arkadaşlarınım hatırına, gelen noktayı ben-
j; deniz şöyle düşünüyorum, lütfederler aydmlatır-
I larsa Konıisyon memnun olurum, yahut aşağıdan 

yardım eden arkadaşlarım burada kürsüden ifade 
• ederlerse-memnun kalırım. Türk Ordusu ihtiya

cına göre subay almaktadır. Bir ihtiyaç tesbit 
etmektedir, gelişigüzel almamaktadır. Bir ihtiya-

j ca göre aldığına göre-onların normal olarak yu
karılara kadar çıkmaları da tabiîdir. Binaenaleyh 
buradaki bu sistemde benim zihnimin takıldığı 
bir nokta ki, bundan vahim şeyler çıkabilir, kali-

I teli insanların ziyan olması ihtimali çıkabilir. Bu, 
I Türk Ordusu için büyük bir kayıptır. Türk Or-
• duşuna girmiş, hayatını ona vermiş, çocukluğun-

I dan itibaren hayalinde subay üniforması giyme-
I- yi''düşünmüş' bir insanın sükûtu hayali korkunç 

bir şeydir. Türkiye kaybeder bundan. Böyle gel-
I m'iş bir İnsanı, okuduğumuza göre mahrut siste

mi diye ziyan etmeye hakkımız yoktur. İhtiyaca 
I göre alırız, esaslarını tesbit ederiz, o insanları en 
I yüksek noktalara kadar götürürüz, yani biz, alı-
I rız da sonra harcarız, bu fikri kabul etmeye im-

j kân yoktur.. Peşinen bu noktada ihtisasım olma-

http://basariisizlik.niisbetleid.de
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makla beraber, peşinen bunun kabul edilmiyecek 
bir fikir olduğunu ifade etmek isterim. Bir nok
ta olarak bendeniz bunu görmekteyim. 

ikinci nokta : Burada getirilen sistem. Bu
güne kadarki sistemde, ben de eski bir tarihte 
olmakla beraber bu sistemin içinde bulundum, ı 
belki değişiklikler olmuş olabilir. Bugünkü sis
tem en iyileri ileri götürecek bir sistem değildir. 
Ben görmüşümdür ki, disipline bizden istenen 
Türk Ordusunda bulunan, herkesten istenen şey 
şudur: İtaat, disiplin, vazifeye sadakat, talimat
nameleri harfiyen tatbik etmek. Ama Öyle vazi
yetler olmuştur ki, bunları tam tatbik eden kimse I 
sevimsiz hale gelmiştir. Şöyle bir düşünürsek bu 
umumi hayatta da böyledir. Yalnız orduda böy
le değildir. Umumi hayatta da nizamnamelere 
tam riayet edenler o kadar ..sevimli görünmiye-
bilirler. Ama onlar bir gün.Türk Ordusunun ba
şında Baş Kumandanı olmaya lâyık insanlar ola
bilirler. Bunu biz yaparken onları korumak mec
buriyetindeyiz. Biz bunu yaparken müstakbel or
general ve mareşalleri burada tescil.etmek mevki
indeyiz. Onun için burada getirilen usuller eski
sine nazaran not ortalamaları sicil raporlarının 
not ortalamaları deniyor, değerlendirme kurul
ları deniyor. Bunlar biraz fazla daha iyiye I 
doğru seziyorum, daha objektif bir usul olarak 1 
seziyorum bunu, ama vuzuhlu bir objektiflik gör- I 
müyorum, vuzuh yok. Yani bilmeli ki, bir insan, 
Türk Ordusuna giren bir insan, bütün vazifele
rini tam yaptığı takdirde her şeye. rağmen bir I 
üstte bulunan kumandanın kendisinden hoşlan
mamasına rağmen, nihayet kumandanlar da in
sandır, çeşit çeşit de kumandanlar olabilir insan I 
olarak, çeşit çeşit mebus olabilir,, çeşit çeşit ku- I 
mandanlar olabilir, çeşit çeşit işletme müdürleri 
olabilir, hepsi olabilir, bir yere gelip bir aksi ku- I 
mandan yüzünden onun hakkı zayi olmamalıdır. 
Ölçüsü bu, hukukî ölçü bu olmalıdır. Yani -bir 
yerde bir takmağı olduğund'an dolayı mahvol-
hıamalıdır o kıymet. Burada bunun teminatını I 
göremiyorum. Çünkü değerlendirme kurulları, 
deniyor. Çok sempatik bir kurul olmakla bera- I 
ber ümidediyorunı ki, bu kurul tamamen objek- I 
tif hareket edecek bir statüye bağlanacaktır, bir I 
usule bağlanacaktır. Not ortalamaları deniyor. 
Bu not ortalamaları çök objektif olacaktır. Ama I 
bütün bunlar benim ümidim olabilir. "Yani'be- I 
nim burada bunlara yerdiğim manâ olabilir. Çün- I 
kü bu güzel sözler bir noktaya geliyor, sicil' ra- | 

porlarmm şekli ve muhtevası, ne .suretle ve kim
ler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulaca
ğı Subay Sicil Yönetmeliğinde "gösterilir. Bitiyor 
bu iş, âdeta bir nevi edebiyat oluyor burada. Fa
kat .Sicil Yönetmeliğine bırakılır dendiği zaman 

; bu iş burada bitiyor. ÇiînlaL objektif, kaideleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi koymamış oluyor. 

Ben, değerli arkadaşlarım da temas ettiler, 
Sayın Ferda Gül ey1 de temas ettiler tamamen ken
dilerine katılıyorum. Buna ilâveten şunu da söy-
lüyorUm, .diyorum' ki,'-yalnızca' yönetmelik kaldı
rılıp, tüzüğü koynıaSk.da kâfi değildir. Hieolmaz-
;a o tüzük neye bakacak? Kanunda bâzı kaba, ka-
hn hatlar olacaktır o hatlara bakacak. O hatları 
Su maddenin içine' bizim koymamız lâzım. Yani 
objektiflik temin edecek, anahatları, kaba, ka
im hatları bizim burada tesbit etmemiz lâzım. 
Şimdi, Subay Sicil Yönetmeliği var elimde, ar
kadaşım da ifade ettiler, burada muazzam hak
lar var. Bir subayın meslek hayatına son veri
liyor, iş yapamaz deniyor, bitiyor... Bunun gibi 
muazzam (bir hakkı ki, ordunun gelişmesini te
min edecek hakkı- biz burada tesbit ediyoruz. 
'Bunun anahatlarmı bu maddenin içerisinde gös
terme mevkiindeyiz. Göstermediğimiz takdirde 
ondan sonrası tamamen tesadüfe kalmış olabilir. 
Burada denmiş olabilir ki, niçin- tesadüfe kalı
yor, bunu Türk ordusunun yetkili organları ya
pacaklardır. D'oğrudur arkadaşlar. Yalnız, Türk 
Milletinin .mümessilleriyle beraber Türk ordusu
nun fikirleri bir- araya gelirse, hukukçulariyle, 
ve sairesiyle birlikte, ve burada kanun .olarak 
tesbit edilirse daha iyi olur. Onun için kanunlar 
yapılmaktadır. Kanun denilen müessese onun 
için yapılmaktadır. Hizmet esasları içerisinde 
ast, aist münasebetleri içerisinde tâyin edilecek
tir bu. Kolay kolay 'buna itiraz etmek.mümkün 
olmıyacaktır askerî sistemi, itaat sistemi, disip
lin sistemi içerisinde kolay kolay kimse kalkıp 
buna bu böyle değil, şöyle olsun, demek imkânı
nı rahatlıkla, hiç değilse rahatlıkla bulamıyacak-
tır. Bu bakımdan tüzük olması doğrudur, yönet
melik zaten yönetmeliği tarif ederken. Anayasa
nın 113 ncü maddesi, Bakanlıklar ve kamu tüzel 
kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren ka
nunların. ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı. olmamak üzere, şimdi 
her ne kadar «hem kanunların, hem tüzüklerin» 
demekte ise de, normal olan yol bir kanunun yö-

— 87 — 
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netmeliği değil, hele böyle mühim şeylerde tüzü
ğünün olmasıdır. Yani kanundan sonra tüzük, 
daha sonra yönetmelik 'olması lâzımgelir. Yönet
melikle tüzük arasında, Sayın Ferda Güley'in de 
ifade ettikleri gibi; büyük farklar vardır. Bü
yük farklar vardır; Şûrayı Devletten geçecek
tir, kontroldan geçecektir, kendisine >göre birta
kım hususiyetleri vardır. Bu bakımlardan ben 
çok özür diliyerek ifade ediyorum; belki işi ge
ciktirir gibi görülebilir biran için, ama nasıl 
21 nei madde geri alınmışsa ve üzerinde bir de
ğişiklik yapmaya gidilmişse, bu maddenin de 
geri alınıp o üst kısmı da anahatlarını objektif 
esasların hiç olmazsa birkaç cümlesini buraya 
koymakta, imtihan, okuma olur, bu heyetler na
sıl teşekkül:eder, bunları burada ifade etmekte 
zaruret vardır. O zaman biz yeni bir şey yapmış 
olacağız. Aksi halde pek yeni bir şey yapacağı
mız kanaatinde değilim. Muhtemelen bu sicil yö-
netmeliğindeki alışılmış, denenmiş esaslar kolay 
olduğu için gene anahatları itibariyle kabul edi
lecektir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mesut Ozansü, buyurun, 
efendim. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; maddenin tümü 
üzerinde arkadaşlarım uzun uzun görüştüler. Fa
kat 39 ncu maddenin (A) bendinin bilhassa ikin
ci fıkrasının Önemine binaen gene bu hususla il
gili bir fıikra ilâvesini muhtevi önergemi takdim 
etmiş bulunuyorum. Bu mevzu üzerinde söz al
dım ve bu maddenin gerekçesini arz edeceğim. 

Şimdi Sayın Reşit Ülker arkadaşınım ifade 
ettikleri gibi, sicil raporlarının şekli, muhtevası 
ne suretle ve kimler tarafından hangi zamanda 
doldurulacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde (göste
rilir deniyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu, teşriî organın kendi 
yetkilerini idareye devri gibi bir durumu ortaya 
ıkoyuyor. Böyle olunca da idarenin yapacağı bu 
sicil yönetmeliğinin mahiyetinin ne olduğu bu
gün için, bizler için şüpheli olacak. Yine arkada
şımın ifade ettiği gibi, objektif ölçülerden uzak 
olacağı muhakkaktır. Bu hususla ilgili 56 nei 
maddeye bir nazar atfedecek olursak, orada şu
nu görmekteyiz : (Sicillerin hangi hallerde ta
rafsız verilmemiş sayılacağı, yine Subay Sicil 
Yönetmeliğinde görülür) der ve bitiriyor işi bu
rada. Şimdi, bu değerlendirmenin biran için per

sonel için yerinde olmadığı ve personel muayyen 
yetkili bir mercie başvurduğu zaman elbette ki, 
bu yetkili merciin yapacağı ilk iş, bu yönetme
liği celbetmek olacaktır. Yönetmelik celbedildiği 
zaman objektif kıstaslar içerisinde, bir objektif
liği ifade etmediği takdirde tamamen bu yönet
melikle bağlı kalmış olacaktır. O bakımdan 39 
ncu 'maddenin (a) bendinin sonuna, bir önerge 
veriyoruz, şunu da ifade ediyoruz : Yönetmelik, 
şahısları değerlendirmeye esas alınacak sicil ra
porlarının muhtevasını her meslek ve sınıfın 
özelliklerine uyan objektif ölçülere yer verecek 
şekilde tesbit eder, diye bir fıkra ilâve edersek 
kanaatimce yerinde olur. Takdir Yüce Meclisi-
nizindir, hürmetlerimle. Bu hususla ilgiLLÖnerge-
mi takdim ettim. 

'BAŞKAN — Nazmi özoğul, buyurun. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Baş/kan, madde okundu, söz istedik, 
yazacağını dediniz yazmadınız. Madde okunur 
okunmaiz elimi vurdum peiki dediniz. 

'BAŞKAN — Efendim benim hatırıma gel-
ımdyor, oba yazardım. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Başkanlık Divanında kâtipleriniz var.. 

BA§KAN — Müsaade buyurun, söyleseler
di yazandım. Benim bunda bir kastım yok. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Ben söyledim, elimi vurdum, siz de 
«pöki» dediniz. 

BAŞKAN — Beyefendi size yalan söylü
yorsunuz deımiyorum Ismaıil Hakiki Bey, ben 
işitoeımiişitın, arkadaşlar da söylemedi. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — İşittiniz, durun şaşırtmayın, yazaca
ğım dediniz. Bari şimdi yazın. 
y BAŞKAN — Yani size söz venmemelk de 
kastımız mı var efendim? 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edime) — 39 ncu mad
de Türlk Ordusu için bir yenilîlk getirmiştir. 
Simidi esfei sicil tatbikatı ile yeni sicil tatıbika-
tı anasımdaki fankı bir iki cümle ile ifade ede
cek olursak, Türik Ordusu için bir yeniilik ge
tirdiği ve Tür'k subaylarınım lehine bir maddö 
olduğu meydana çukar. Eıslki sicil ile terfi ede
cek bir subay, eğer terfi müddeti üç sene ise 
son aldığı sicilde kumandanları «yapar, yapa
maz veyahut lâyılktır, lâyık değildir.» şeklinde 
yazmak suretiyle, o subayın terfii hakkında 
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birinci sicil âmirinin verdiği sicil, ikinci sicil 
»âmirine gider. İkinci sicdl âmiri de o aynı sicil 
•kâğıdının tünerine kaparını yazar. Üçüncü skil 
âmirine gider ve birinci sicil âmirinin verdiği 
notlar, ikinci sicil âmirinin verdiği kararlar 
lofkuıiımak süratiyle son sicil kararı verilir ve 
•billhasısa son terfi zamanında 'her hangi bir su-
(bay kınada veyahut her hangi bir bulunduğu 
ıgoreıvde ufak bir noksanlığı olunca üç senelik 
Çalıştığı müddet her haogi bir şekilde unutul
mak suretiyle terfihle mâni olunabilir. Ama 
yeni getirilen, »esaslar böyle değildir. Yeni ge
tirilen esas; eğer terfi müddeti üç sene ise 
her sene ayrı ayrı birinci sicil lâmiri. Tabiî ar-
Ikadaşlanmız endişededirler, yönetmelik olsun 
diye ifade etmektedirler, eğer eski sicil şekli 
lOİsa idi belki bu endişeleri kanaatime göre va
rit Olurdu. Şimdi yeni sicil tatbik edilmekte, 
tecrübe edilmektedir bugün orduda iki sene
dir tecrülbe edilmektedir, 30 madde vardır. Her 
30 .maddenin karşısında da 5 sual olduğuna 
»göre 150 maddeyi, rakam olarak, cevap ver-
ımektedir. Yani muayyen bir not verilmekte, 
itam »not 100 ise o 150 tane notun, karşılığı 
olan tam notun karşılığı verilmekte ve not ye-
Ikûmu kapanmak suretiyle doğrudan doğruya 
'birinci sicil (âmiri Kara Kuvvetlerinde ise, Ka
ra Kuvvetleri kapamak suretiyle Kara Kuvvet
leri Merkez Değerlendirme Kuruluna gönde-
riılan'eltote, ikinci sicil âmiri aynı subayı tetkik 
'etmekte ve birinci sicil âmirinin verdiği not
ları nazarı dikkate almadan, yani onları gör-
ımıeden kendi görüşüne göre o subayın yine böy
le 30 tane 150 sualin cevabını notlarla vermek 
suretiyle, yani bizim liselerde okuduğumuzda, 
harbdyeden sınıf geçmek için aldığımız notlar 
şeklinde notlar verilmek suretiyle bu notların 
yekûnu Merkez Değerlendirme Kuruluna gider. 
Merkez Değerlendirme kurullarında (A) parag
rafında ifade ediliyor; bir de Merkez Değerlen
dirme Kurulumun o yılki subayların umumi du-
•rumuna göre yani şöyle ifade edeyim: Eğer o 
sene alkol kullanılması mevzuu fazla varsa or
duda - ki, Amerikan Ordusunda da aynı esaslar 
tatbik edilmektedir - verilen maddeler içinde o 
sene subaylar tesadüfi, ruhi bakımdan fazla al-
Ikol kullanılmışsa değerlendirme kurulu ona gö
re notların düşük kusmanı nazarı dikkate almak 
suretiyle notların düşmemesini, merkez değer-
Jenıdirme kurulu not vermek suretiyle, umumi 

not vermek suretiyle o subayın o sene aldığı no
tun ortalaması meydana çıkıyor. Ertesi sene 
de çalışıyor bir sulbay, onun da bir ortalama
sı çıkacak, üçüncü terfi senesinde yine bir: 
üçüncü sene çalışacak, yine bir ortalaması çı
kacak ve bu üç senenin notu birleştirilecek, 
yani son sene bir tesadüf eseri her hangi bir 
şeyden ıkuımandan'larMiı sinirlendirecek bir 
mevzu olursa anealk o notundan kırılacaktır. 
Eğer suç işlemişse mahkemeye, hukukçuların 
karşısına çıkacak, orada hesap verecektir, ona 
göre netice alınacaktır. Binaenaleyh, yeni ge
len bu esas, subayların Türk Ordusunda bulu
nan subayların, sicillerinin, terfileri bakımın
dan, esas olarak verilen notların hakkaniyetle 
verilmesini (temin etmiş olacaktır. Ve aynı za
manda sicil veren, eskiden yokttu, kumandan 
gizli olduğu için bu gizli sicili, «yapar yap
maz» diye verir ve bu sicil muayyen noktaya 
kadar gider, ya subay terfi eder veya edemez
di. Şimdi bu maddeler tetkik edilirse, teker 
teker tetkik edilirse sicil veren kumandanın 
da verdiği notlar değerlendirilmektedir. De
ğerlendirme kurulu tarafından da kumandanın 
verdiği not miktarı da kontrol edilir, yani o 
subaylarını iyi değerlemıdinamiyars.a, iyi not 
veremiyorsa o kumandanın da üst âmirinden 
alacağı not da aynı merkez değerlendirme ku
rulunun verdiği nottan düşme olacaktır. 

(Binaenaleyh, gelen bu madde, Türk Ordu
su için faydalı, Türk Sulbayları için faydalı 
ve yerinde ve teminatlı bir şekilde bir hüküm 
•geitiraıiştnır. Yıalnıız, biraz evvel bir arkada
şım ile konuştum. Derler ki, «Amerikan Ordu
sunda .açılk sicil vardır.» Evet vardır. Fakat, 
şimdilik bu açık şiıcdll mevzuu getirilmemiştir. 
Bilmiyorum, teknik balkımdan, bu kanun, Halk 
Baritilsi ilktÛdarı zamanında, yani Koalisyon za
manında da hazırlanmış. Aynı arkadaşımız, 
ıaçık sicilden bahsettiler. Teknik bakımdan şim
dilik mahzurlu görmüşler ve bu şekilde getiril-
ımıişıtir. 

Simidi, biir noktaya daha temas etımıek isti
yorum, çünkü zaman kisalmıştır. Cumhuriyet 
Halik Partisi sözcüsü olan muhterem, çok kıy
metli arkadaşımız, yöneitmeliğin aıteyihimde oldu
ğunu ifade ettiler ve Cumhuriyet Halk Pıarttdsi-
nıiın de bu yönetmieılilklerin aleyhûnde olduğunu, 
ıbunun kaldırılarak tüzük haline getirilmesini 
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dlfade e'ttiıler. Şimdi bu kanunun haizırlandığı ve 
T. B. M. M. nıden geçtiği zaman yönetmelik ola
rak geçmiş ve bu kanun da, İsmet Başıa ilk.t'i-
ıdarda olduğundan ve omun Hüküme'ti zamanın
da bu kanun geıtirâlmi'şftir. Gönül istendi ki/ o 
ızaman Mieıolisıtc veyahut komisyondaki, ekseri
yette bulunan Halk Paritili arkadaşlarımız çı
k ıp ; bu yönetmelik efendim buraya konursa su
bayların, - hiçbir zalbltta yoktur, çünkü o zama
na aidolan tasarı elimdedir, bütün notlar elim
dedir, o zamanki, &pn zamanki tasarı da elimde
dir, notlar da üzeninde vardır, böyle bir şey 
ıkomuşuimamışjtır. Gönül işitendi ki, o zaman 
C. H. P. li muthterlem sözcü .arlkadaışımız çıkıp 
Işuibiaylarm, kendi (iktidarları ızamanında, bu 
yönetmeiik buraıdla bıullunduğu tafcdiinde hak
ları gidecektir. Simidi Anayasanın ilgili madde-
isini okuyalım. Yönetmeliği yeni Anayasamız 
nasıl tariif ediyor, diyor k i : Anayasanın 113 ncü 
ımadd-esi: (Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, 
Ikiendi göreıv alanlarını ilgilendiren kanunlar-
rın ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üze
ne ve bunlara aykırı ollmamak şarftiyle, yönet-
ımdıikler çıkariaihilirler. Yönietlmelikler, Reisimi 
Gazete ile yayınlanır.) • . • 

Şimdi ımuhtereım arkadaşlarım, bugünle ka
dar ; geçen sene ve evvelki seme bu kanun, 
'bu kanunun bu maddesi, halihazırdaki Türk 
Ordusunda tecrübeleri yapılmıştır ve tasarıya 
göne yömeltmelikler yapılmaktadır. Bir iktidar 
/zamanımda yönetmelik mevzuu düşünülmetz, 
iilkinci bir iktidar zamanında dıa yönetmelik, su
bayların halklarını alır düşünceisi ifade edilir
se, ben bu fikne asla işjtirak etmiyorum ve şu 
kanaatteyim ki, hangi iktidar olunsa olsun, su
bayların moral durumlarını yerinde tutmak 
için Kara, Deniz ve Hava kumandanları ile ve 
onların karargâhlarında bulunan ve sicil ile 
ilgili .olan subayların, multlaka subaylarının le
hinde hareket edeceği kanaatindeyim ve bu 
bugüne kaidar da böyle olmuştur. Gönül isterdi 
ki, Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar 
şu kürsüyle bir subayın halkkı bu yönetmelikler -
den dolayı yenilmiş diye 'götürülseydi.. Ben, za
bıtlarda böyle bir şey dlacağına kaani değilim, 

yönetmelik, ki, biraz evvel Anayasa da okudum-
gaye subayların lehine olan kısmı bu maddeye. 
alınmıştır. - . - . . • 

Ye'terılilk mevzuuna gelince; bir arkadaşılmız-
dediler ki, . üsteğmenler en az dört yeterlik, 
grupuna, yüzlbaşılar, yar!baylar en az üç yeterlik 
grupuna, albaylar en az iki yeterlik grupuna 
girmiş olmıaları şanttır. Ankadaşliar, şunu ifade 
etmek iıs'tiyorum İki, bu kanun... 

BAŞKAN — Sayın Naızmi Öaoğul vakit bit
miştir efendim eğer uz'ayacıalkısa. 

NAZMİ ÖZO&UL (Devamla) — Cümlemi. 
bağlıyayım bitiniyorum efendim. Bu kanun li
yakati esas almakta. Bu kanun, liyakaltı esas 
almak üzere getinilımlişitir. Binaenaleyh liyat-
katlı arkadaşlarımıızıın hakkaniyet, adalıeît, üze-
nine hakları kaytboılmıarnak suretiyle terıfileri
ni ıtemin etmek ve komuta makamlarına kanun 
yoliyle çıkmalarını temiin etmelk maksadiyle bu 
madde getirilmiiışltir, yerlindedir. Liyakat esiası 
korunmak bakımından maddemin kabulümü ar'z 
ve istirham ederdim. Hürmetlerfiımlie. 

İRFAN SOLMAZER (Tıokait) — Söz sırası
nı dkur mulsunu-z Sayın Başlkan. 

BAŞKAN —Söz sırası, İrfan Salmazier, Yah
ya Kanbollat, İsımail Hakkı Yılanlıoğlu, Abdül-
bârıi Akdoğan. 

.Muhltereım arkaldaşlarım, Tıeteel Genel Mü
dürlüğü döner serim ay eısıin'in 1 760 000 000 li
raya çıkarılmasına dair olan kanun tasarısının 
oylamasına 198 ankadaşımız iştirak eitmiş, 190-
kabul, 6 red, 2 çekmıser oy çıkmıştır, oylama 
tekrar edilecektir. 

Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapıil-
sma dair 202 saydı Kanunun muaddel 4 ve 
10 ncu n*addeleniniin değiş'tirilmesine dair olan 
tasarıya 64 arkadaş iştirak etmiş, 48 kalbul," 
15 ret, 1 çekmser vardır, çoğunluk olmadığı 
için oylama tekrarlanacaktır. 

Vakit gieçmiiş olduğundan 12 Mayıls 1969 
Cuma günü saalt 15 te (toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. ' -

Kapanma Saati : 19,04 

t>9<* 
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Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur,) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın' 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetinef 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Rccai Ergüder 
II. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 198 

Kabul edenler : 190 
Reddedenler : 6 

Çekinscrler : 2 
Oya katılmıyanlar : 248 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlam Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık' Perinçek 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 

Ilhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
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KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Haeı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir' Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar özalıp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Bahattin Uzunoğlu 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlıu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî îglimyeli 
Süreyya Koç 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
îsmaü Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

ANKARA 
Rıza Kuas 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

Tarık Ziya Ekinci 
HATAY 

Yahya Kanbolat 
[Çekinserler] 

KASTAMONU 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

MALATYA 
Şaban Erik 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

[Oya katilmtyanlarj 
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tfaik Kırbaşlı 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bak. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu •> 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı (t.) 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk, V.) 
llhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Çevat önder 

Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kıhçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cüli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 

Osman özer 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Döşemeci 
Osmaa Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mthmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 

Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
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NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN ' 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbalı Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 

[Açık ü% 

Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palıaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ekrem Dilemen 
Sclâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
AH Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 

(elikler] 

1 
1 

1 
1 

Bellice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmk 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetin er 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
S. Tökin Müftüoğlu (B.) 

Yekûn 

*».<.. 
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30 . 12 . 1960 tarihli 193 saydı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına dair 19 . 2 .1963 
tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 
484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına verilen oylarım 

sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

Üye i mayısı : 450 
Oy verenler : 64 

Kabul edenler : 48 
Reddedenler : 15 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 382 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ERZURUM 
Nihat i Pasinli 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMUŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 

KARS 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KÜTAHYA 
Afpsınt. TCrpz 
İ.T1 v O U l -UJL\J£Â 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran. Numanoğlu 

ORDU 
Ferda Gülcy 

RİZE 
Şükrü Akkan | İsmail Sarıgöz 

[Reddedenler] 

ERZURUM 

Gıyasettin Karaca 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

HATAY 

Yahya Kanbölat 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

SlNOP 
Hilmi işgüzar 

TRABZON 
Hamdi Orhon , 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SIIRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SÎVAS 
Seyfi Kurtbek 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

Ahmet Şener 

TUNCELİ 

Hasan Ünlü 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 
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[Çekinser] 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

[Oya katilmvyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner -
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşfi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 

Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENlZLt 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 

Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ • 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN , 
HüsameMân Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Aâbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

•"•»-.O» 
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GİRESUN I 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Eıhcoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çeİikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Tal'ât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel I 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca | 

Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir I 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekınel 
Aydın Yalçın . 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B,) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS I 
Lâtif Aküzüm ı 
Abbas Ali Çetin I 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtöl 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

. KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın. 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil ToközMi 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

Cengiz Nayman j 
Vedat Ali Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat ferim 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy r 

Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya I 
Hüseyin Doğan I 
Şaban Erik 
Lûtfı Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA J 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 

Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten > 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğl/u 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Ayşoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar özallp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdı Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

— 07— 
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ElZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN . 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak | 

[Açık ü\ 

Çorum 
DiyarbakiL 
İstanbul 
Ur fa 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan. 
Ömer Usta 
AH Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Behicc Hatko. (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

jelikler] 

1 
1 
1 
1 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
MusMh Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Calâl Sungur.(.1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK'.' 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

»>-e-<ı 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 NCÜ BİRLEŞİM 

11 .5 .1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı (1/263) (S. Sayısı : 184) 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 1 1 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

2. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 3. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve İskân, İçişleri ve Plân 

komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesiiflhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunul dufrana dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yıh Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kamımı tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raponı (3/156, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 



X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiri minin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

10. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
FCar.aa Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

12. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dildkçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu rapora (Millet Meclisi" 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 

şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

15. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 3J nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değişDirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisvon-
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19HH1 

17. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Pagıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihî: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 



22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusrct Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalış kan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
•(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 19671 

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

27. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

X 28. — Yalova Kaplıcaları İşletme ida
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına ait rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere-

3 — 
leri ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/142, 
3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1967] 

X 29. — Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1958 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sa
yısı : 249) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

X 30. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1959 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/128, 3/135, 1/123) (S. 
Sayısı : 250) [Dağıtma tarihi : 3 .5 .1967] 

X 31. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 'bütçe yılı Kcisinihelsa'lmıa ait uygunluk 
'bildiriminin ısuınulduğuna dair Sayış'tay Baş
kanlığı teskeresi ile Petrol Dairesi 'Başkanlığı
nın 1963 'bütçe yı'h Kelsin'hcsap kanun 'tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 .5 .1967] 

X 32. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 bütçe 
yılı kesinhesap 'kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 
253) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 33. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 'bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 19'63 bütçe yılı 
Kcisinihesap kanunu tasarısı ve 'Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (ıS. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 34. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 'bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminıin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahil-



ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/434, 1/186) (S. Sayısı : 
255) [Dağıtma 'tarihi : 5 . 5 . 1967] 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğr-asızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178-
[Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1966] 

2. — Rize Milletvekili Erol Yılma/ Akça] 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine daiı 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi 
3 . 2 . 1967] 

3. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 neü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ucu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari 
hi : 25 . 2 . 1967] 

4. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tuneeli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti-

4 — 
I caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 

(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 7 19661 

X 6. — Ankara ve istanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 7. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

8. — Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 9. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik tnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

10. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

11. —• Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 4 . 1967] 

12. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile İzimir Mil-



letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 19671 

13. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında. 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Tünker'in-teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi 21 . 4 . 19671 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 19671 

15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 neı 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 19671 , 

16. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16.7.1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(2/215) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tarihi ; 
24 . 4 . 19671 

17. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306, 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [DaSıtma tarihi : 24.4.19671 
. 18. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

5 — 
X 19. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 

tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, imar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

20. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ile 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değişjtirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967} 

21. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade müsaadeye Mazlıar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları. (1/229) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 23. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile ilgili 
IV ncü kısmın eklenmesine dair protokol ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/79) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
5 . 5 . 1967] 

X 24. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâızı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S: Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 25. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı 



Kanuna ek bir madde ekleıumesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . S . 1967] 

X 26. — Türkiye ile İran araisında Transit 
Anlaşması ve eklerinim onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Bayındırlıky Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/82) (S. Sayısı : 
201) [Dağıtma tarihi : 6 . 15 . 1967] 

27. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü-, 
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199)-((S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

28. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maid'desinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarınldan 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 29. — Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/109) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 5 .1967] 

X 30. — «Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında karar» m kaldırılarak yerine ikame olunan 
karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/107) (S. Sayısı: 265) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 31. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek 
amaciyle alman Bakanlar Kurulu kararnameleri
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/108) (S. Sayısı : 263) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 32. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye - Arjantin 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sayı
sı : 267) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi) ni'n 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 35. — «XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi1» (En ziyade müsaadeye mazhar 
millet tarifesi) nde değişiklik yapılmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/184) (S. Sayısı : 269) [Dağıtma tarihi : 
9 .5 .1967] 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/230) 
(S. Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi) nin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (İ/227) 
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5.. 1967] 
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X 38. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuri- ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm-

yeti Listesi (En ziyade müsaadeye mazhar rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor-
millet tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına lan (1/185) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma tari-
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylan- hi : 9 . 5 . 1967] 





Dönem : 2 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler 
yapılmasına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı 
Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 2G . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

ve Maliye ve Plân komisyonları raporu (1 /258) 

T. G. 
Başbakanlık 21 . 7 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/414/4283 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
20 . 7 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «30 . 12 . 1369 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da değişiklikler yapılmasına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla 
değişik geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ili ik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

ÖERFKÇE 

1. Bilindiği üzere, 31 . 12 . 19>60 gün ve 193 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi mevzuuna alınmış 
»bulunan zirai kazançların fiilen vergİlcraldiril,me'Jİ:LC 1962 yi tanıdan itilbarıen başlanmış bulunm akta
dır. Üç yillılk uygulanaa süresinde Zirai G-olir Veı^isine alt muafiyet, istisna ve vergileme hüküm
leri biri 1963 senesinde 202 sayılı Kanunla; diğ ri 1964 yılımda 484 sayılı Kanunla clki defa de-
ğiışlikliğe taıbi tuıtuimuş'tur. 

Gelir Vergiisi Kanununun zirai kazançlarla üıjili hükümlerıiniin 19 . 2 . 1963 gün ve 202 sayılı 
Kanun île tadili sırasında, yeniden Gelir VeKrhi mevzuuna alınan bu mükellef zümre irinin ilk 
senelerde defter tutma bakımından karşılaşacakları güıç;lıülkler göz önünde tultularak, bu kanonun 
ıgeçiici 4 ncü maddesiyle 1962, 1963 ve 1964 yıl UT ma mahaus olmak üzere, kanunda beliıdıilcn hal
leri aşması sebebiyle defter tutması gereken ç<i ['{-çilere zirai kazançlarını götürü gider usulüne gö
re tesbit eJddbilme imkânı tanınmış bulunuyordu. 

Ayrıca, 29 . -6 . 1965 gün ve 642 sayılı' Kanunla, Zirai Gelir Ve ilgisi mükellefi erinin defter 
tuJtmaya hazır bir duruma gelmemiş oldukları ge -dkçesliyle, zirai kazançlarla ilgili hükümlerin 
ıslahı konusunda yapılmakta olan çalınmalar w ımçlanıp uygulama alanma konuluncaya kadar, 
ıçiiftçi ırnükeıllcflere, defter tutmakta tanınmış olan bu imkân 1966 yılına kadar (bu yıl dâhili) 
uzatılmış bulunuyordu. 

Ancak, SIMI yılların uygulama sonuçları Gelir Vergisi Kanununda yazılı hadi eni arsan Zina i 
Gelir Vergisi mükelleflerinin halen defter tutabilecek blir duruma gelmemiş bulunduğunu göster
mektedir. 

224 
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Diğer taraftan, zâraıi kazançların ve ilgilendirdi meşinde karşılaşılan meselelerin hail indeki güç

lükler dolayi'sliyle 'konu üzerindeki çalış'm'alar sema erdiril'meimlş bulunmaktadır. 
Bu itibarda, memleket gerçeklerıi nazara alınarak Glelir Vergisine tabi çiftçilerin defter tutma 

hususunda karşılaş'acağı güçlükleri ıkaldırimak rnaksadliyle (»42 sayılı Kanunla 19(>(> yılı sonuna 
kadar tanınmış bulunan ihitiyariiilk hakikinin ikil yıl daha uzatılması uygun görülmüş v<e -tasarı
nın 1 nci maddesi ile 202 sayılı Kanunsun değişik geçici 4 ııcıti nraiddesi bu yollda değWtiiillmıiş bıı-
lunmafetadır. 

2. Blilinldiği gllbi 26 . -6 . 19,64 gün ve 484 sayılı Kanunun 10 ucu maddesiyle 19:] saydı Gelir 
Vergisi Kanununa eklenen goçieii 10 neu madde ile, zirai kazançların kavran macında ve takibin
deki güçlükler ve hu güçlüklerin vergi randımanına yaptığı menfi tesirler ve ayriıc'a plânın taklibi 
içtin gerelklli iç finansman, ihtiyacı göz önünde tutulara/k, geçici bir devre içıin vergiye taıbi çift
çiler ziraat birimleri itibariyle, asgari bıir vergiye talbi tutulmuş bıılunimaktaidır. 

Aynı maidldede, Zirai Gelir Vergisi m,ülkellefl rimin ziraat blilimleri üzerinden vergi ademe ııııi-
kellefiyotinin, en geç 1967 yılına ve orta'! a m a kâr hadlerinin tes'biıtine dair kamisy omlar kurulup 
bu hadler tosbit edilinceye ve Gcl)ir Vergisi Kanununun bünıyeslinlde bu balkımdan gerekli deği
şiklikler yapı!ıııvcaya kadar devam edeceği öngörülmüştür. 

Madde hükmünden anlaşılacağı üzene, bu mı'kellofiycitiu 1967 yıOında veHilecvk beyanım/me
lere, diğer bir ifade ile, 1966 zirai kazançlarını uygulanmam ası asgari Zirai Vergi t atC ̂ katının 
dçin'de bulunldıuğumuz 1966 yılında soma ef diril İrmesi gerekmektedir. 

Maiddeidc, aynıca, bu mülk e llef'iy etlin kanlın,'ması içlin ortalama 'kâr hiad'le,rin:>u teshilime dair 
kioimisyonlar 'kurulması, bu hadlerin teşbihi ve G' lir Vergiısi Kanunumun bünyesinde bu bakamdan 
ıgerelklli değişiklikler yapılması şartı yer almakt.dır. 

Bilindiği üzere, zirai kaaznçlarda «Ortalam!:;, ikâr hadleııine» tokalbül etmek ü:zere, asgari zirai 
.kazanç esası mevcudolup, bu esası gerçek ve g'ltürü olarak. toslbit eden mükelleflerin kazançları, 
ekim sayını beyanları nazara alınarak, zirai kazanç ölçülenine göre hesaplanacak miktardan 
düşük bulunidıuğu takdirde vergi maıtraüının tar 'dir edilecieğini âmir bulunmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununda zirai kazançlarda aynı mahiyette bir usul ve bunu uygulayacak komis
yon mevcut iken, maddede ayrıca ortalama kâr haddi ve komisyon kurulacağından bahsolunduğu-
na göre, bu alanda yeni bir sistem derpiş edilmiş hulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu süre zarfında, bu anlamda Gelir Vergisi Kanununda bir değişiklik yapılmamış bulunmakla 
beraber, yıl olarak tasrih edilmiş olduğu cihetle, geçici 10 neu madde ile ihdas olunan mükellefi
yet, kanun hükmü icabı kendiliğinden kalkmış olacaktır, 

Ancak, asgari zirai vergi, bu alandaki vergilendirme güçlükleri karşısında ihdas edilmiş bulun
duğu cihetle, bu güçlükleri gideren yönde kanunda bir değişiklik yapılmaksızın, bu mükellefiyetin 
kaldırılması muhakkak ki, zaten mevcut bulunan tatbikat zorluklarını bir kat daha artıracak ve 
vergi varidatının daha da düşmesine sebelbolacaktır. 

Bu itibarla, zirai kazançların vergilendirilmesi konusunda gerekli değişiklikler yapılıncaya 
kadar, geçici 10 neu madde hükmünün d ovamın ı sağlar mahiyette 484 sayılı Kanunda bir .değişik
lik yapılması gerekli görülmektedir. 

Tasarının 2 nci maddesinde yer alan hükümle 'bu maksat sağlanmış bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 224) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/258 
Karar No. 16 

22 . 12 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına dair 
19 . 2 . 1963 tarihli ye 202 sayılı Kanunun 642 s yılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ye 26 . 6 . 1964 
tarihli ve 484 sayılı Kamunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, iligili Ba-
Ikanhık temsilcilıertinlin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik vo müzakere edildi. 

Gerekmede arz ye izah edilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun ıgörüTeınek, tasarı aynen kalbul 
edilmiştir. 

Havalesi .gereğinde Plân Komisyonuna tevdi e Lihnek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

Çankırı Tekirdağ 
T. Akman H. Başol 

Gaziantep Kütahya 
N. Sanca M. Er soy 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Bingöl 

M. E. Gündoğdu 

Manas 
V. Pirinçcioğlu 

Urfa 
Muhalifim 
B. Boran 

Balıkesir 
A. Akın 

imzada bulunamadı 
Ondu 

F. Güley 

Bütçe Plân Kon isyonıı Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/258 
Karar No: 42 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığını 

22 . 2 . 196"ı 

Komisyonumuza havale buyurulan (30 . 12 . 19f>() tarihli .193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda deği
şiklikler yapılmasına dair .19 . 2 . 1963 tarih'i ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanımla değişik geçi
ci 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 4S4 sayılı Kanunun 10 nçu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı) ilgili Hükümet temsilcilerinin katılma; ı ile incelendi ve görüşüldü : 

1. 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi mevzuuna alınmış bulunan zirai ka
zançların fiilen vergilendirilmesine 1962 yılında b.'ışlanmıştır. Üç yıllık uygulama süresinde Zirai 
Gelir Vergisine ait muafiyet, istisna ve vergileme hükümleri bir defa 1963 yılında 202 sayılı Kanunla, 
diğeri .1964 yılında 484 sayılı Kanunla olmak üze/e iki defa değişikliğe tabi tutulmuştur. 

202 sayılı Kanunla yeniden Gelir Vergisi mevzuuna alınan bu mükellef zümresinin ilk senelerde 
defter tutma bakımından karşılaşacakları güçlükle:' göz önünde tutularak 202 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesiyle 1962, 1963 ve 1964 yıllarına malı: us olmak üzere kanunda belirtilen hadleri aşmasmT 

dan dolayı defler tutması gereken çiftçilere zirai kazançların götürü gider usulüne göre tesbit etme 
imkânı tanınmıştı. Ayrıca 642 sayılı Kanunla mükelleflerin, halen defter tutmaya hazır bir duru
ma gelmedikleri ve zirai kazançlarla ilgili hükümlerin ıslahı konusundaki çalışmalar sonuçlanmadığı 
gerekçesiyle bu mevzudaki çalışmalar sonuçlanıncaya kadar mükelleflere tanınmış olan bu imkân 1966 

M. Meclisi ;S. Sayısı : 224) 
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yılma kadar uzatılmıştır. Bugüne kadar yukarıda bahsedilen mevzular sonuçlanmadığından 1966 yı
lma kadar tanınmış bulunan ihtiyarilik hakkının iki yıl daha uzatılması hususu uygun görülerek ta
sarının 1 nci maddesi ile 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesi bu yoida değiştirilmiş bu
lunmaktadır. 

2. 484 sayılı Kanunun 10 ucu maddesiyle 19;> sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 
10 ncu madde ile vergiye tâlbi çiftçiler ziraat birimleri itibariyle, asgari bir vergiye tabi tutulmuş* 
lar ve bu husus en geç 19'67 yılma ve ortalama kâr hadlerinin tesbitine dair komisyonlar kurulup 
hu hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi Kanununda bu balcımdan değişiklik yapılıncaya kadar 
devamı öngörülmiiştür. 

'Gelir Vergisi Kanununda zirai kazançlarda aynı mahiyette bir usul ve bunu uygulıyacak komis
yon mevcut iken, maddede ayrıca ortalama kâr haddi ve komisyon kurulacağından bahsoldu-
ğuna göre, bu alanda yeni bir sistem öngörülmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Bugüne kadar Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmamış olduğundan geçici 10 ncu mad
de ile ihdas edilen mükellefiyet, kanun hükmü icabı kendiliğinden kalkmış olacaktır. 

Bu itibarla zirai kazançların vergilendirilmesi konusunda gerekli değişiklikler yapılıncaya ka
dar, geçici 10 neu madde hükümlerinin devamını sağlamak amaciyle 484 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasını öngören tasarıyı komisyonumuz yerinde görerek, tasarı aynen kaim] edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Rize» Sakarya Bolu 

/. Sezgin E. Y. Akçal N. Bay ar 77. /. Cop 

Adıyalman Ankara Balıkesir Balıkesir 
31. A. Atalay II. T. Toher Söz hakkını mahfuz Söz hakkını saklıdır 

E. Güreli F. hlimyeli 
Oanakkale Edirne 

S'ö'z hakkım saklıdır /. Ertem G i resim Güm İha ne 
Ş. inan İ. E. Kıhcoylu S. Savacı 

isbanlbul izini r Kayseri Konya 
31. Güven L. Gursan . A. A. Hacıpasaoğlu .1/. N. Kalaycıoıjlu 

Kütaıhya Niğde Traibzon Trabzon 
31. Erez II. Özalp A. i. liiriucioğlu Söz hakkım mahfuzdur 

1. Rıza JJzuner 

M. Meclisi (S. Sayısı : 224) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına dair 19 . 2 .1963 
tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 

484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunim 642 sayılı Kanunla değişik geçici1 

4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Geçici madde 4. — 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 ve 1968 yıllarında elde edeceği zirai ka--

zan'cmı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tesbite mecbur olan çiftçiler, diledikleri takdir
de adı geçen yıllar zirai kazançları üzerinden götürü gider usulüne göre vergilendirilir. 

Mükellefler bu hususu beyannamelerinde belirtmeye mecburdurlar.» 

MADDE 2. — 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile 31 . 12 . 1960 
tarihli ve 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 ncu maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Gelir Vergisine tabi çiftçilerin, zirai kazanç ortalama kâr hadlerinin tesbitine dair komisyon
lar kurulup bu hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi Kanununun bünyesinde bu balomdan ge
rekli değişiklikler yapılıncaya kadar verecekleri yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinde gösterdik
leri zirai kazançlar üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergileri (Yıllık beyannamelerde çeşitli kay
naklardan kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıllık verginin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşa
ğıda yazılı birimlere göre bulunan miktarlardan az olamaz. Az olduğu takdirde, bu miktarlara 
yükseltilir.» 

MADDE 3. — Bu kanunun, 1 nci maddesi 1 . 1 . 1967 tarihinden itibaren, 2 nci maddesi 
1966 takvim yılı başından itibaren elde olunan zirai kazançlar hakkında, uygulanır. 

20 . 7 . 1966. 

Devlet Bakanı 
t K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
/. Deriner 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Dışişleri Bakanı 
t. 8. Çağlayangü 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakam 
C. Bilgehan 

Adalet Bakanı 
U. Dinçer 

Maliye Bakanı 
î. Gürsan 

Devlet Bakam 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
E. Somunoğlu 1. Tekin 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Kürşad II. Menteşeoğlu 

Sanayi Bakam 
M. Turgut 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Ava 

»«•« 
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