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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, son za
manlarda görülen tapulu arazinin işgali olay
larına ve bu olayların bâzı çevrelerce teşvik 
edildiğine ve 

Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli de, 
memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin Mart 
1969 aylıklarının Kurban Eayramından önce 
ödenmesine dair gündem dışı demeçte bulun
dular. 

Konya Milletvekili S. Faruk Önder ve üç 
arkadaşının, 1969 bütçesinin Cumhuriyet Se-
natosundaki görüşülmesi sırasında serd olunan 
bâzı iddiaların vâridolup olmadığı konusunda 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair Öner
gesi okundu. Gündeme alınarak sırası geldiğin
de görüşüleceği bildirildi. 

Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı ikin
ci defa açık oya sunularak, oyların ayrımı so
nunda kabul edildiği bildirildi. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliklerin benimsendiğine 
dair Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
kabul olundu ve kanun tasarısının kanunlaş
tığı bildirildi. 

Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sun
gun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuvvetlerde 
görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühen
dis subaylara tazminat verilmesi hakkında ve 

Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ve 

TEKLİF 
1. — Erzincan Milletvekili Âdil Sağıroğlu 

ve Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/825) (Ada
let Komisyonuna) 

2. — Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan ve 
üç arkadaşının, 25 . 5 . 1961 tarih ve 3066 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 sayılı 

geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifleri öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul olundu. 

Avukatlık kanunu tasarısı ve bununla ilgi
li tekliflerin maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Birleşime 18,30 da 15 dakika ara verildi. 

İkinci Oturum 

Avukatlık kanunu tasarısı ve bununla ilgili 
tekliflerin maddeleri üzerinde bir süre daha 
görüşüldü. 

Birleşime 20,05 te 20 dakika ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kars 
Nurettin Ok Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

Üçüncü Oturum 

Avukatlık kanunu tasarısı ve bununla ilgili 
tekliflerin maddeleri üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak kanun tasarısı kabul olundu. 

10 . 2 . 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 23,45 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Nurettin Ok Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine vfc bu kanunlara bâzı maddeler 
ve fıkralar Eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/826) (İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyon
larına) 

RAPORLAR 
3. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı Büt

çe Kararta Komisyonu raporu ile 1969 yılı Büt-

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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çe kanunu tasarısında yapılan değişiklike dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) (Gündeme) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/569; Cumhuriyet Senatosu 1/927) (Millet 
Meclisi 1/569; Cumhuriyet Senatosu 1/927) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 802; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1164) (Gündeme) 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/581: Cumhuriyet Senato
su 1/926) (Millet Meclisi S. Sayısı : 801; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1176) (Gündeme) 

6. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Senatosu 
1/941) (Millet Meclisi S. Sayısı : 805; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1162) (Gündeme) 

7. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 1/935) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1168) (Gündeme) 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ıma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/942) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 806; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1169) (Gündeme) 

9. — îstanlbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1969 Bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/576; Cumhuri
yet Senatosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sayı-

I sı : 803; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1171) 
(Gündeme) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senato
su. 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172) (Gündeme) 

11. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

I Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/953) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 815, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1166) (Gündeme) 

12. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu -tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 

I ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Sena
tosu 1/944) (Millet Meclisi S. Sayısı : 808; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1173) (Gün
deme) 

13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-
I dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş-

I kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/575; 
Cumhuriyet Senatosu 1/945) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 809; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1170) (Gündeme) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt-
I çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
I raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
I Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil

let Meclisi 1/580; Cumhuriyet Senatosu 1/946) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 810; Cumhuriyet Se-

I natosu S. Sayısı : 1175) (Gündeme) 

15. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
I dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt-
I çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri-
I yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş-
I kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/572 Cum-
I huriyet Senatosu 1/947) (Millet Meclisi S. Sa-
I yısı : 811; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 

1167) (Gündeme) 
I 16. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
I Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
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yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri, (Millet Meclisi 1/579; Cumhuriyet Senato
su 1/948) (Millet Meclisi S. Sayısı : 812; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı,: 1174) (Gündeme) 

17. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 813; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1165) (Gündeme) 

18. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Sena
tosu 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı : 814; 

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1177) (Gün
deme) 

19. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
ul'un, Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (2/690) (S. 
sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 
(Gündeme) 

20. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) (Gündeme) 

» • • • < 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Ramazan Tekeli (Urfa), Abdurrahman Güler (Çorum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır ; muhterem milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını istirham edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

.7. — Konya Milletvekili Vefa Tanırhn toprak 
dağıtımı ve bu konuda yapılacak uygulamalım 
nasıl olacağının açıklanması gerektiği hususunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, toprak dağı
tımı hakkında gündem dışı söz istemişsiniz, bu
yurun beş dakikayı geçmemek üzere söz sizin
dir. 

VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu mevzuda huzuru
nuza üçüncü defa çıkmaktan üzüntü duyuyo
rum. Hepimiz kabul etmeliyiz ki, Türkiye'mizde 
24 yıldan beri bir toprak acısı devam etmekte
dir. Toprak sahibinde vardır, bu acı, benim top
rağım ne olacak, diye. Topraksızda vardır bu 

— 429 — 



M. Meclisi B : 47 10 . 2 . 1969 O : 1 

acı, ben ne kadar toprak alacağım veya alamı-
yacağım diye. 

Yürürlükte olan kanun zaman zaman değişik
liğe uğrar ve komisyonlar Türkiye'de her yıl, 
her köyde başka türlü bir tatbikat yapar. 

Sayın Köy İşleri Bakanının şu anda burada 
bulunmasını isterdim. Zannederim Devlet Veki
li arkadaşlarımızdan bir tanesi suallerime cevap 
verecekler. 

Aziz arkadaşlar; 1968 senesi içerisinde Tür
kiye'mizde 231 köyde uygulama yapılacaktı. Bu
nun ancak 168 inde 4 753 e göre uygulama yapıl
dı ve böylece 21 621 aileye 1 100 000 dönüm 
toprak dağıtıldı. Geriye 63 köy 1969 progra
mına kaldı. 1969 da 229 köyde uygulama düşü
nülüyor. Ve böylece 27 477 aileye 1 250 000 dö
nüm arazi verilecek. 

Aziz arkadaşlarım, bir ay evvel 4 753 ün zil-
yadlik esasını tapulamaya uydurduğumuz 1073 
sayılı Kanunla Türkiye'mizde 292 köyümüz bu
gün endişe içerisindedir, ölçülmüş arazi, kendi
lerine bırakılmış bir miktar, diğer bir kısmı Ha
zineye tescil edilmiş. 1073 sayılı Kanunun ne 
şekilde uygulanacağı toprak komisyonlarına so
rulduğu zaman; ben 1073 sayılı Kanunu tanı
mam, dağıtıma geçerim, diye cevap verir. 

Komisyonlara kabahat bulmaya hiçbirimizin 
hakkı yoktur. Bu komisyonların pek çoğu 1945 
in şartlan içerisinde kurulmuş ve çoğunun ba
şında bugün lise tahsili yapmamış başkanlar bu
lunmaktadır. Aziz arkadaşlarım, Devlet Radyo
sundan bir omletin nasıl yapıldığım ta ücra 
köylere kadar duyurabildiğimiz bir devirde, bir 
aydan beri Türkiye'de 292 köy çalkalanmakta
dır, uygulama nasıl olacak, diye. Ne Hükümet, 
ne Köy İşleri Bakanlığı tarafından uygulamanın 
nasıl yapılacağı komisyonlara dahi bildirilme
miştir. 

Şimdi sayın Hükümetten şu suallerim olacak
tır: 1073 sayılı Kanunun ne şekilde uygulana
cağı pek çok komisyon başkanı tarafından bi
linmiyor. Bilenler de vatandaşa yeteri kadar 
bilgi vermediği için şu anda Köy İşleri Bakanlığı 
binasının önüne gidersek 200 den aşağı vatandaş 
bulmıyacağız, aziz arkadaşlarım. Sadece bir 
köyden bugün gelen vatandaşın sayısı 80 dir. 

Tapulama Kanununun 33, 41, 42 nci madde
lerine göre mahkemeye müracaat kâfi midir, 

yoksa komisyonlarımız ihtiyati tedbir kararını 
mı esas alacaktır? 

Şu anda üzerinde komisyon bulunan köy 
mahkemelerimizin durumu malûm ihtiyati ted
bir kararını ne zaman getirebilecektir? 

Aziz arkadaşlarını, her gün arkamızda başka 
bir heyetle Köy işleri Bakanlığının binasına 
gitmekten usandığımız için 292 köydeki vatan
daşlarımıza, bana verilecek cevabın bir deva 
olabileceğini düşündüğümden huzurunuza çık
tım. 

Saygılarımla. 
2. — Bütçe, görüşmeleri usulüne dair Başkan

lığın açıklaması ve aynı konuda 3 grup temsilcisi
nin önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
1969 yılı bütçe görüşmeleri için Başkanlıkça 

bir program hazırlanmış olup sayın üyelere dağı
tılacaktır. 

Buna göre 12 . 2 . 1969 Çarşamba gününden 
itibaren her gün saat 10,00 dan 13,00 e ve 14,30 
dan 19,30 a kadar, bitirilemediği takdirde gece 
toplantıları yapılarak o günkü program sonuç
landırılacaktır. 

12 . 2 . 1969 Çarşamba gününden itibaren 
bütçe görüşmelerinin bitimine kadar bu şekilde 
hareket edilmesi hususunu tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler, kabul etmiyenler, kabul 
edilmiştir. 

Parti gruplarınnı müştereken hazırlamış ol
dukları bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1969 yılı bütçesinin program gereğince gü

nünde bitirilmesini sağlamak ve konuşacak sa
yın üyelere imkân vermek üzere bütçenin tümü 
üzerinde gruplar adına başlangıçta yapılacak ilk 
görüşmelerin ikişer buçuk saat ve sonunda yapı
lacak görüşmelerin de ikişer saat olarak tahdi
dine, 

Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde grup 
sözcülerince yapılacak yazılı ve sözlü konuşma
ların «Millî Eğitim Bakanlığı hariç» 20 şer 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi için 30 ar ve şa
hıslar adma konuşmaların da 10 ar dakika ile 
sınırlandırılmasına, 

Karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu C. H. P. Grupu 

Sabit Osman Avcı Nihat Erim 
T. 1. P. Grupu 

Yahya Kanbolat 
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BAŞKx\N — Efendim, bu önerge müddetle 
alâkalıdır, ne kadar konuşulacağının tahdidine 
dairdir. 

Buna ait mi söz istiyorsunuz Saym ince
sulu? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Hayır efen
dim, sıra ile ilgili olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, o maddeyi henüz okut
madım. 

Sayın Arsan siz okutmuş olduğum kısımla 
ilgili olarak mı söz istiyorsunuz? 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okutmuş bulun
duğum önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu münasebetle sayın arkadaşlarımıza şu 
noktaları da bildirmek isterim. Bütçe üzerindeki 
söz kaydı programdaki sıraya göre ve yalnız 
rakamla ifade edilen Bakanlık ve daireler için 
yapılacak katma bütçeler ise ilgili Bakanlık 
bütçeleriyle birlikte görüşülecektir. 

Buna göre bakanlıklar bütçeleri üzerinde söz 
almak istiyen sayın üyelerle gruplar adına 
2 nci defa söz almak istiyen grupların bu istek
lerini, bakanlıkların adlarını da belirtmek sure
tiyle ve yazılı olarak 12 Şubat 1969 Çarşamba 
günü saat 9,00 da A. P. Grupu Toplantı Salo
nunda hazır bulunacak olan Başkanlık Divanı 
Kâtipleri arkadaşlarımıza bizzat vermelerini ve 
saat 10,00 dan sonra da isteklerini Başkanlık 
Divanına iletmelerini rica ederim. 

Sayın Hilmi incesulu, bu hususla ilgili ola
rak söz istiyorsanız, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde grup
lar adına yapılacak ilk konuşmaların, Başkan
lık Divanınca kur'a ile tesbit edilmiş, olduğu
nu, Kanunlar Müdürlüğü ile vâki temasımızda 
öğrenmiş bulunuyorum. Başkanlık Divanının 
bu toplantısında maalesef bulunamadığımız 
için, kura çekildikten sonra keyfiyete mut
tali. olmuş durumdayız. Sayın Başkana ve Baş
kanlık Divanına içtüzüğün 85 nci maddesini 
hatırlatmak amaciyle söz aldım. 

içtüzüğün 85 nci maddesi aynen- «Söz talep 
ve kayıt sırasına göre verilir.» diyor. Bugüne 
kadar meclislerimizde hatiplere kura ile söz 

verme tatbikatı yoktur, böyle bir emsal de 
teşekkül etmemiştir. Vaki hâdise doğru ise - ki, 
açıklanmasını rica ediyoruz - içtüzüğü tadil 
mahiyetindedir. Böyle bir tadile, usulüne, pro
sedüre uygun yollara başvurmadan Başkan
lık Divanı yetkili değildir. Bu şekilde kura 
ile vaki işlem İçtüzüğe aykırıdır. Bunu teba
rüz ettirmek amaciyle söz aldım, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Güven Partisi adına 
konuşan Sayın İncesulu'nun bu itirazlarını 
Başkanlık Divanına götüreceğim. 

3. — Sakarya Milletvekili Kadri Eroğhn ve 
Kars Milletvekili Turgut Göle'nin «25 . 5 . 1961 
tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 
ile 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve 
seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuıüarh bâzı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tek
lifi» nin, havale edilmiş olduğu İçişleri, Ada
let ve Anayasa Komisyonlarından seçilecek 6 şiar 
"iyeden kurulu Bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN —Geçici Komisyon kurulması 
hakkındaki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gelen kâğıtların ek kısmında bulunan Sa
karya Milletvekili Kadri Eroğan ve 3 arkada
şının, 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanunu ile 298 sayılı Seçimlerin 
L9mel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkın-
iaki Kanunun bâzı maddelerimin değiştirilme
sine ve bu kanunlara bâzı maddeler ve fıkra
lar eklenmesine dair kanun teklifinin ehem
miyetine binaen biran evvel kanunlaşabilme-
si için havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet 
vo Anayasa komisyonlarından seçilecek 6 şar 
üyeden kurulu Geçici Bir Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kars Sakarya 
Turgut Göle Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 
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4. — A. P. Grup BaşkanveMM Sabit Osman 
Avcı'nın, gündemde bulunan daimi komisyon
larda iki Arjaştırma Komisyonundaki açık üye
liklere yapılacak seçimlerin bütçe görüşmele
rinden sonraki ilk binlerime ertelenmesine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

12 Şubat 1969 Çarşamba günü bütçe gö
rüşmelerine başlanması takarrür ettiğinden 
Bütçe Kanunu ile ilgili kanunların daha önce 

1. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, bu Kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldı
rılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 t\arih ve 202 sa
yılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu
addel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/592) (S. Sayısı : 794) (1) 

BAŞKAN — Kornişon ve Hükümet yerini al
sın efendim. 

Efendim, raporda öncelik teklifi vardır. Ta
sarının öncelikle konuşulması hususunu tas
vibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Efenldiım, tümü üzerinde söz is
teyen arkadaşların isimlerini okuyorum: Sayın 
Reşat Özarda, Sayın Süleyman Onan Sayın Fa
ik Kırtoaşlı, Sayın Kemal Şenisoy, Sayın ibra
him Ayıstoy. 

Bunlar şahsı adına söz istemişlerdir. 

İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Ben, grup 
adına istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Aysoy, G. P. 
Grupu âdına buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYSOY 
(Mardin) — Sayın Başkan, müh/terem milletve
killeri, 

(1) 794 S. Sayılı basmayazı tutanağın so- '•• 
nundadır. 
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çıkarılması zarureti karşısında bugünkü gün
demimizin sunuşlar kısmında bulunan daimi 
komisyonlardaki ve iki Araştırma Komisyonun
daki açık üyeliklere yapılacak seçimlerin büt
çeden sonraki ilk birleşime ertelenmesine ka
rar verilmesini arz ve teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanvekilj. 
Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi bir saatlik süre zarfında görüşü
lecek işlerimize geçiyoruz efendim. 

Bilindiği gilbii, zirai kazançlar ilik defa 1960 
yılında 193 sayılı Kanunla Gelir Vergisi mev
zuuna alınmış ve fiilen 1962 vergilendirme dö
neminde vergi tahakkukuna başlanmış idi. 

Bilâhara, 1963 yılında 202 sayılı Vergi Ka
nunun 53 ve 55 nci maddelerinin değiştiril
mesi ile zirai vergi mükelleflerinin bilanço ve 
işletme defterlerini tutma güçlüğü karşısında 
642 sayılı Kanunla, bilâhara 890 sayılı Kanunla 
1966 ve 1968 yıllan sonuna kadar kazançlarını, 
diledikleri takdirde, götürü usulüne göre tesbit 
«dilime imkânı sağlanmış idi. 

Bulgun huzurunuza gelen tasarı ile aynı du
rumun 1970 yılı sonuna kadar temdidi istenmek
tedir. 

G. P. Grupu olarak tasarıya müspet oy vere
ceğiz. Ancak, tasarıyı tetkik ederseniz 3 ncü de
fadır temldidedilen taJsarı gerekçesinde, mevcut 
güçlükleni giderecek bir tasarı ile Meclise ge
lineceğinden foaihsile temdit talebedilmektedir. 
Fakat maialesef aradan geçen sekiz sene gibi uzun 
bir zamanda Hükümetler, çiftçiyi güçlüklerden 
kurtaracak ve vergi zıyaına sebebolmıyacak bir 
tasan ile gelememişleridir. 

Temenni ederiz ki, ileride hazırlanacak tasa
nda hem vergi ziyama sebep verlmiyecek sekil
ide hazırlanması, hem de çiftçilerimizi formali
teye boğacak güçlükler ihdaJs edilmemesidir. 

Bu vesile ile, mevcut mevzuat gereğince es
naflarımızı güç durumda bırakan ve defter tut
ma ille mükellef oldukları için vergiden fazla 
muhasiplere verdikleri paradan kurtarmak üze
re götürü usulünün efsnaf ve sanatkârlarımıza 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tatbiki konusunda Hükümetin bir tasarı ile 
Yüce Meclise gelmesini grup olarak temenni et
mekteyiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, zirai kazançlarda Gelir Vergisine tabi mü
kelleflere defter tuttma hususunda 890 sayılı 
Kanunla 1968 yılı sonuna kadar tanınmış bulu
nan ihtiyarilk hakkının, Hükümetin tasarısına 
göre 1970, komisyonun değiştirisine göre 1971 
yılına kaJdar uzatılması hakkında 202 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinde değişiklik yapmayı 
mutazammın tasarı üzerinde Y. T. P. Meclis gru-
punun görüşlerini açıklamak üzere yüksek hu
zurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, zirai kazançlara Gelir 
Vergisi teşmil edilirken, zirai kazançların Gelir 
Vergisi ve Usul Kanunu mevzuatımızda, diğer 
ticari işletmelerde olduğu gibi, bir düzene sa-
hibolamamış, zirai işletmeler de Gelir Vergisi 
Kanununun 53 ve 55 nci maddelerinde teslbit 
edilen işletme hesabı veya bilanço esasına göre 
defter tutmak mecburiyetinde bırakılmışlar
dır. 

Çiftçileri büyük güçlüklerle karşı karşıya 
bırakacağı gibi, verginin verimliliğine de men
fi etki yapacağından, Gelir Vergisine tabi zirai 
kazançlar mükellefleri bu mülâhaza ile g-ötürü 
usulünle göre vergilendirilmesi daha uygun gö
rülmüş, bu sebeple zirai kazançlarım karakteri
ne uygun Gelir Vergisinde ıslahat yapmak üze
re çiftçilere defter tutma mecburiyetini 1968 yı
lına ertelemişlerdi. 

Vergiler sfeteımimizde ıslahat yapılmamıştır. 
Biz grup olarak öyle temenni ediyorduk ki, Hü
kümet olarak, iktidar partisi yapmış olduğu 
vaitleri yerine getirsin, topyekûn vergi sistemin
de bir ıslahat yapsın, dolayısıyle bu küçük ısla
hat da o sistemli ıslahatın içerisine girsin, neti
ce itibariyle zirai kazançlarda da, zirai kazan
cın . karakterine göre bir defter tutma usulüme 
gidilsin. Bu, yapılmamıştır. 

Ayrıca, esnafımız da çiftçiler gibi, aynı du
rumda defter tutmak imkânından mahrum va
ziyettedirler. Veyahut da defter tuttukları za
man büyük miasrafları ihtiyar etmektedirler. 
Esnafın da aynı şekilde defter tutma imkânım

dan malhrum olması dolayısiyle, götürü esasına 
göre vengüenidirilmesmin zaruretini ifade etmek 
istiyorum. 

Grup olarak, netice itibariyle zirai kazanç
ların hareketlerine uygun bir vergi siste
minin getirilmesini ve bu yolda ıslahatın yapık 
masını Hükümetten bekliyor, kanun tasarısı le
hine oy kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Şefik İnan, buyurunuz efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, zirai kazançların 
Gelir Vergisi çerçevesi içinde vergilendirilme
si, 1961 yılında yürürlüğe giren 193 sayılı Ka
nunun icabı idi. Fakat ilk hamlede görüldü ki, 
o güne kadar vergi vermemiş bulunan bir sek
törün, defter tutarak vergi vermesi zorunlu-
ğu karşısında bu konuya yeni bir şekil verme
nin lüzumu ortaya çıktı. Bu yeni şekil verilin-. 
oeye kadar, kanunun uygulanması durduruldu. 
1963 yılından itibaren kanun uygulanmaya 
başlandı. Ancak, muayyen bir seviyenin üs
tünde defter tutmak mecburiyetinin kaldırıl
ması ve götürü usulle vergiye tabi tutulması 
hususu öngörüldü. O günden bugüne gelip ge
çen hükümetler bu konuda esaslı değişiklikler 
yapacaklarını programlarında ilân ettiler, ya
ni, ziraatin vergilendirilmesi konusunda. Ve 
bu esaslı değişikliklere intizaren de götürü su
rette vergilendirmeye devam edilmiş olundu. 
Şimdi, önümüzdeki tasarı, müddeti bitmek 
üzere bulunan götürü şekilde vergilendirmenin 
müddetini uzatmak amacını gütmektedir. Fa
kat bugüne.kadar da, bu konuda esaslı deği
şiklik tasarısı getirilmemiştir. Yani ziraatin 
vergilendirilmesi konusunda. 

Grupumuz öyle ümideder ki, bu uzatma 
son uzatma olsun ve bu uzatma ile verilen müh
let sona ermeden önce, bu konu gereği gibi Hü
kümetçe ele alınsın ve ziraatin vergilendirilme
sine artık Hazine bakımından verimli bir vergi 
elde etmek, diğer taraftan da mükellefi sık-
mıyacak formülleri bağdaştıran bir vergileme 
usulüne ulaşılsın. 

Grupumuzun temennisi budur. Buna intiza
ren, böyle bir esaslı değişikliğe intizaren bu 
tasarıyı, müspet karşılamaktayız. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, buyurunuz 
efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Türkiye'de uzun müddet 
en az kazancı olan vatandaş dahi vergiye tabi 
iken, büyük toprak sahibi olup verimli ziraat 
yaparak milyonlar kazanan bir kısım vatandaş
lar her türlü vergiden muaf tutuluyordu. Tür
kiye'de ilk defa 1960 yılında Millî Birlik Ko
mitesi zamanında çıkarılan 193 sayılı Kanunla 
ziraat erbabı da Gelir Vergisine tabi tutuldu. 
Ancak, bunlardan vergi alınmasına 1962 yılın
dan itibaren başlatılacağı da kanunda yer aldı. 
Ve muayyen miktardan fazla kâr sağlıyan zi
raat erbabının da işletme ve Kazanç Vergisi 
defteri tutmaları mecburiyeti kondu. 

1962 yılı geldi, fakat hayatları boyunca ver
gi vermemeye alışmış olan büyük çiftçilerin 
feryadı başladı ve bunlar defter tutmanın, iş
letme hesabı defterlerinin güçlüklerinden bah
sederek, götürü vergi usuliyle vergilendirilme
sini istediler. 1963 yılında çıkarılan bir kanun
la kanuna geçici 4 ncü madde eklenerek, bun
ların birkaç sene müddetle, diledikleri tak
dirde defter usulüne tabi olmaları, diledikle
ri takdirde götürü vergi vermeleri kabul edil
di. O müddet de bitti, yine uzatıldı, yine bitti 
tekrar uzatıldı. Ve nihayet bugüne kadar geldi. 

(Muhterem arkadaşlar, Maliye bir taraftan 
vergi kaynakları sıkıntısı çekerken, diğer ta
raftan gerçek mânada vergilendirilmesi lâzım-
gelen bir kısım çiftçilerin böylelikle vergi ver
memek veya az vergi vermek yolunu bulmala
rı devam edip gidiyor. Esasen bu kanunun 
tatbikatından sonra da, hiçbir Hükümet zirai 
vergiden beklediğini bulamamıştır. 

Şimdi, 1970 yılına kadar uzatıyoruz bunu. 
Demek ki, on yıldan beri çiftçimiz bilhassa bü
yük çiftçimiz, milyonlar kazanan çiftçimiz def
ter tutmanın güçlüğünden şikâyet ederek götü
rü sistemin uygulanmasını istemekte ve biz de 
devamlı olarak bu arzuları yerine getirmek su
retiyle uyumaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, on senelik tatbikat 
artık ders alınması lâzımgelen bir tatbikattır. 
Defter tutulması mümkün değilse geçici mad
deyi değiştirmek suretiyle 1970 yılında kadar 
bunu uzatmakta mâna yok. Bunu toptan kal
dırırsınız, dersiniz ki; bütün çiftçi kazancına 

göre götürü vergi usulüne tabidir. O zaman 
vergi memurları gider mahallinde tetkik eder, 
her tarladan elde edilen mahsulün değer kıy
metini tesbit eder ve bunlara bir götürü vergi 
koyar. Böylelikle daha sağlam ve daha iyi ver
gi alma yoluna gidilmiş olur. Böyle mütema
diyen uzatmak ve isterse defter tutmak, ister
se götürü vergi vermek gibi bir muhtariyet 
içinde bırakmak, Türkiye'de bütün vatandaşa 
tatbik edilen vergi sistemi ve vergi anlayışı ile 
bağdaşmamaktadır. 

Bu Mecliste sekiz senelik hayatımız boyunca 
her yıl bunları gördük. Aynı gerekçeyle ge
liniyor; efendim, vatandaşa müşkülât çıkarma
mak, kolaylık yapmak bakımından bunu bir
kaç sene daha uzatalım. Birkaç sene geçtikten 
sonra, haydi birkaç sene daha uzatalım. Birkaç 
sene geçtikten sonra, haydi birkaç sene daha 
uzatalım. Böyle müsamaha olmaz muhterem ar
kadaşlar. 

Vergi mükellefi arasında tefrik yapmak 
doğru değildir. Onun için biz zirai sahada, 
doğrudan doğruya defter tutma usulünü tatbik 
edemiyecek isek, bunları topyekûn isteyeni 
kendi keyfine bırakmamak şartiyle, topyekûn 
götürü vergi sistemine tabi tutmak ve ger
çek bir değerlendirme yapmak suretiyle, her 
vatandaş gibi, bu sahada kazanan kimseleri 
de gerçek vergiyi vermeye mecbur etmek duru
mundayız. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan buyuru
nuz efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Devlet gelir
lerine medar olmak maksadiyle zirai kazanç
lardan vergi alınması öngörülmüş ve bu hu
sus 1960 yılında çıkartılan 193 sayılı Kanunla 
teminat altına alınmış bulunmaktadır. 

Ancak, zirai kazanç mükelleflerinin bu işe 
alışmcaya kadar götürü olarak vergi ödeme
leri Yüce Meclisçe kabul edilerek 1968 yılma 
kadar ayrı ayrı kanunlarla bu iş uzatılmıştır. 
Bu müddet sona erdiğinden, Zirai Kazanç Ver
gisi mükelleflerinin aynı şekilde götürü usu
liyle vergi ödemeleri 1971 yılı sonuna kadar 
uzatılması, sayın Hükümetin getirmiş olduğu 
bu kanun tasansı ile talebedilmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, halen Türk çiftçisi 
teknik çalışma sistemlerine alışmış değildir. 
Mevcut kanun çerçevesi içerisinde çiftçileri
mize defter tutma mükellefiyetinin tahmil edil
mesinin, uygulama alanında büyük güçlüklere 
sebebiyet vereceğini bilmekliğimiz lâzımdır. 
Ama, tarım sektörünün hesap, maliyet ve mu
hasebe kavramlarının girmesi suretiyle rasyo
nel esaslara dayanan bir işletmecilik zihni
yeti ile çalışmaları şarttır. Gerek tarım sek
töründe ve gerekse tarım mahsulleriyle ilgili 
sınai ve ticari faaliyet alanlarında oto kont
rol çemberinde mevcut boşlukların doldurula
rak vergi emniyetinin teminat altına alınması 
çok faydalı olacaktır. Memleket tarımının 
özelllikleri ve gerçekleri, göz önüne alınmak 
suretiyle Gelir Vergisiyle, Vergi Usul Kanun
larımızın zirai kazançlarla ilgili hükümlerinin 
biran evvel yeniden düzenlenmesi şarttır. 

Mevcut kanunlarımızın ilgili hükümleri maa
lesef çiftçilerimizin defter tutma ve bununla 
ilgili formalitelerin ikmalini kolaylıkla hal
letmeye müsait değildir. Bu işlerin çok pra
tik bir usulle, herkesin kolaylıkla halledebile
ceği bir görev haline getirmek zarureti vardır. 

Muhterem milletvekilleri, halen Hükümeti
miz malî müzayaka içerisindedir. Bütçe tan
zimlerinde, gelir bütçesinin yanlış tahmin edil
mesi yüzünden büyük sıkıntı içerisine düşmek
tedir. 1968 yılında tahmin edilen 20 milyar 712 
milyon liralık gelir tahminlerine karşılık olarak 
ancak 16 milyar liralık gelir sağlanabilmiştir. 
Gelir tahminlerindeki isabetsiz sonuçlar yüzün
den mustar durumda kalan Hükümet, şaşkın ha
le düşmüştür. A. Partisi Hükümetinin bugünkü 
hali böyledir. Hükümetlerin gelecek yıllarda 
böyle hale düşmemeleri için ister zirai kazanç
ları, isterse sair vergilerle sağlanacak gelirleri 
iyi hesaplaması ve vergi kaçakçılığına mutlaka 
mâni olması icabetmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de ölçüsüz dere
cede vergi kaçakçılığı yapılmaktadır. Böyle ha
yati bir konu üzerinde Sayın Hükümetimizin 
ciddiyetle durması ve gerekli zecri tedbirleri 
derhal alıp tatbik etmesi memleketimizin lehine 
olacaktır. Milyonlar kazananların, kanunlarımı
zın emrettiği nisbette vergi ödemedikleri bir ha
kikattir. Vergi mükelleflerinin pek çokları bü
yük kazançlarının sadece sadakasını ödemekte

dirler. Buna mâni olmak şarttır. Bilhassa yaban
cı uyruMu kimselerin büyük kazançlarının ver
gilerini ödemedikleri birer vakıadır. 

Vergi kaçakçılığı yapan İstanbul tüccarla
rından Jojo Duannes adındaki bir museviye tar-
hedilen 7 milyon liralık verginin hâlâ tahsil edi
lemediğini esefle arz etmek isterim. 3 seneden 
beri ihbar eylediğim bu husus için Sayın Maliye 
Bakanlığı neden ilgilenmemiştir? İlgilenmiş ise 
lütfen Sayın Bakan cevaplasınlar. Kanunları
mızın mahkûm eylediklerini başıboş bırakama
yız, bırakmamaklığımız lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, milletimizin ve 
memleketimizin hayrına sarf edilmek maksadiy-
le, Türkiye'mizde yaşıyan herkesin veya sektö
rün, kazancı nisbetinde kanuni vergilerini öde
mesi şarttır. Buna riayet veya itaat etmiyenler 
hakkında Hükümet çetin ve müessir tedbirlerini 
derhal almalıdır. Şayet almıyacak olursa, malî 
sıkıntısı devam edecek, hizmet ve eser bekliyen 
mağdur yerlerimizin perişanlıkları uzun ömürlü 
olacak, dolayısiyle Adalet Partisi iktidarı Hü
kümeti kamu oyunda ve önünde itibarını büsbü
tün yitirmiş olacaktır. Hükümetin tâyin ve tarh 
eylediği vergilerle, yani mecburi tasarruflar ile 
yapılacak harcamalar veya yatırımlar tahakkuk 
edeceğine göre, garantili millî gelirlerimiz daima 
göz önünde tutularak ve vergi adaletine uyula
rak hareket edilmelidir. Aksi takdirde hayalî 
tahminlerle yapılan bütçeler hüsranla sonuçla
nır. 

Kamu gelirleri konusunda uygulanacak po
litikaların zamanında tesbiti veya ayarlaması 
mümkün olduğu takdirde, kamu harcama hedef
lerinin ne ölçüde gerçekleşebileceği önceden bi
linebilir. Kalkınmamızın beşer yıllık devreler ha
linde planlandığı bir ekonomi düzeninde, plânın 
kamu yönetimi alanındaki uygulaması faaliyet
lerinin önceden bilinmesi suretiyle işler garan
tiye alınmalıdır. A. Partisi Hükümeti arz etmiş 
olduğum bu mâruzâtlarımı tatbik etmediği için 
bugün bilhassa malî yönden perişan hale düş
müştür. Malını satmaldığı firmaya veya işini 
yaptırdığı mütaahhide mecbur olduğu borcunu 
dahi ödiyemez hale gelişi, mâruzâtlarımın doğ
ruluğunu ispatlamaya kâfi canlı örneklerdir. 

Değerli milletvekilleri, zirai kazanç mükellef
lerinin geçici bir devre için, evvelce tatbik edil
mekte olan usul gereğince, götürü olarak vergi 
ödemelerinde bir sakınca yoktur. Onun için bu 
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kanuna oyumu müspet olarak vereceğim. Lâkin 
tekrar ediyorum; az kazanandan az vergi, çok 
kazanandan çok vergi almak suretiyle sosyal 
adaletin, daha doğrusu vergi adaletinin tahak
kuk ettirilmesini Sayın Hükümetten bilhassa 
rica ediyorum. 

Bu kanunun hayırlı ve uğurlu olması dileği 
ile Yüce Meclise en derin hürmetlerimi takdim 
eylerim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı. 
FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem millletvekilleri, bundan evvelki 
iktidarların tatbik etmiş olduğu ve çok kuvvetli 
bir esbabı mucibeye dayanan bir erteleme kanu
nu münasebetiyle, benden evvel konuşmuş bulu
nan sayın hatibe, bu kanunla alâkalı olup olma
dığı aşikâr olan sözleri için evvelâ cevap vermek 
istiyorum. 

Sayın hatip konuşmasında «A. P. iktidarı 
malî müzayaka içindedir» dedi. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Yalan 
mı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Sayın ha

tip, ya bu kelimenin derinliğine ve genişliğine 
ifade etiği mânayı bilmiyor veyahut ölçüsüz 
ve insafsız bir tenkid havası içerisine giriyor. 

A. P . iktidarı gelmiş geçmiş bütün ikti
darların üstünde içta ve dışta malî itibarı ye
rimde olan eğer bugün huzurunuza getirdiği 
bütçe ile tenkide değer bir mahiyette sizce 
çıkıyorsa bu malî müzayaka içinde olduğu 
için değil daha fazla hizmet görmenin çabası 
içinde bulunduğundandır. 

Denk bütçe kelimesi teknik bir kelimedir. 
Her zaman için denk bütçe getirilebilir. Bu 
çok öbüyük ilim irfan isteyen bir husus değil
dir. Gelirlerinizi hesap ederseniz, giderlerinize 
her zaman uydurmak mümkündür. 

Bizim yaptığımız teknik hesaplara g'öre, 2 
bin köy okulunun bu sene yapılmasından vaz
geçersiniz, 2 800 köye su götürmekten vazge
çensiniz yaptığınız âmme hizmetlerinden bir 
kalemde indirme yaparsanız, denk bütçe ile 
Meclisin huzuruna gelirsiniz. Eğer Adalet Par
tisi iktidarı bu bütçeyle kaynağı belli finans
man yolları belli bir bütçeyle sizin tenkidi
nize muhataboluyorsa demin de belirttiğim 
gibi bu, vatandaşa daha fazla hizmet götürme
nin çabasından ileri gelmektedir. 

10 . 2 . 1969 O : 1 
Köy İşleri Bakanlığının kurulmasından söz 

edecek değilim. Vaktiyle köy hizmetleri için sa
dece milyonla ifade edilebilir bir rakam genel 
bir bütçe içinde yeralırken, bugün milyarları 
bulan miktarın, - her zaman, «köylü efendimiz-
dir» sloganını - rahatça harcıyalbilen, bugünkü 
bütçenin tenkid havası içerisinde kendisini 
kaybedecek derecede ileri giden arkadaşlarımı
za çok güzel bir cevap teşkil edecektir. 

BAŞKAN — Saym Kırbaşlı, bir hususu is
tirham edeceğim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız taştılar, siz de 
kâfi cevabı verdiniz. Hükümet, bu mevzuda 
konuşmak lüzumunu dahi duymuyor. İstirham 
edeceğim, teknik bir meseledir, maliyecisiniz, 
iki maddelik bir kanun, sadet dışına çıkmayın. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bir hususa 
daha işaret edip esas konuya geçmek istiyorum. 

Sayın muhalefet hatipleri, memlekette mil
yarlarca vergi kaçakçılığı olduğu ve bu kaçak
çılığı, mevcut hükümler içerisinde namus, şe
ref, haysiyet duyguları içerisinde, âmme hiz
meti niteliğinde hizmet gören tüccarın kaçırdı
ğını ve hattâ daha ileri giderek bütün tacirleri 
bir vergi kaçakçısı, vergi hırsızı gibi gösterme 
duygusu içerisinde tenkid yürütmektedirler. 
Bunlar asla, iz'anla, insafla, realiteyle katiyen 
kabili telif değildir. 

Kıymetli arkadaşlarım, huzurunuza getiril
miş bulunan kanun tasarısı mevcut bünyemizi 
alâkadar eden bir tasarıdır. Türkiye, bünye 
itibariyle büyük bir nisbet arz eder bir şekil
de zirai karekter taşımaktadır. 

Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, zirai 
karekter taşıyan işletmeler hiçbir zaman ticari 
ve sınai işletmeler gibi, onların tabi olduğu 
usul ve şartlara tabi tutulmamıştır. Her ne
dense ilk defa 31 . 12 . 1960 yılında, zirai ka
zançları vergilemek yönünden, zirai işletmeleri 
de diğer sınai ve ticari işletmeler gibi mütalâa 
etmek durumuna düşülmüş ve 193 sayılı Kanun 
çıkarılmış idi. 

Bilâhara tatbikat bunun doğru olmadığını, 
zira zirai bünyenin, teknik yönden ne defter 
tutmaya, ne bunların hesaplarını yapmaya mü-
saidolmadığı anlaşıldı ve yapılan hata bilâhara 

436 — 



M. Meclisi B : 47 10 . 2 . 1969 O : 1 

götürü vergileme usulüne göre vergi verebile
cekleri ve defter tutmak durumunda olan çift
çilerin, defter tutma yönünden karşılaşacakları 
güçlükler nazarı itibara alınarak, götürü gider 
usulü ile tesıbit edilen imkândan faydalanma
ları öngörüldü. Bu, iki defa ertelenmek sure
tiyle, 642 ve 890 sayılı kanunlarla 1968 yılı so
nuna kadar getirildi. 

Şimdi, ayını esbabı mucibe ile hareket edile
rek bunun 1970 yılı kazançlarını içerisine alan 
bir ertelemeye doğru götürüldüğü bu huzuru
nuza getirilen ta/sarıdan anlaşılmaktadır. 

'Bunun iki yönü vardır. Birinci yönü, ertele
me yönü, yani usul yönünden bir erteleme. 

îkinoi yönü de, bu husus temennilerimizi 
de içine alabilecek tatbikat yönüdür. 

Türkiye zirai kazançların vergilendirilmesi 
hususundaki çalışmalar, güzide Maliye Teşkilâ
tımız elemanları tarafından devamlı surette 
etüt edilmekte ve işletmecilik yönü ile, kültür 
yönü ile Türk Çiftçisinin intibak edebileceği 
bir verginin esasları hazırlanmaktadır, işittiği
miz de budur. 

Bizim burada temennimiz, bu türlü çalışma
ların muhakkak surette hız kazanması ve diğer 
taraftan bu türlü incelemelerde, usul yönün
den alınacak verginin basitleştirilmesi ve esas 
yönünden de tahsili kolay, âdil bir vergi esa
sının çiftçilerimizin bünyesine, işletmelerin bün
yesine uygun bir tarzda tespitiyle biran evvel 
Meclise getirilmesidir. Bu yöndeki çalışmaları 
her zaman bu kürsüden ifade ettik, fakat bu 
kanun münasebetiyle, son defa daha bu ertele
menin, bahsedilen kanunun geleceği ümidi ila 
son erteleme olmasını temenni eder, hürmetle
rimizi arz ederiz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye
tini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Ahmet Mustafaoğlu 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler,., Kabul edil
miştir, 

Madelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik talebi var, tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kanuna bası hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı 
Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sa
yılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu
addel geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Geçici madde 4. — Gelir Vergisi Kanunu
nun 53 ncü ve 55 nci maddeleri hükmüne göre 
gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi bulunan ve 
kazançlarını bilanço veya işletme hesabı esa
sına göre tesıbit etmek mecburiyetinde olan çift
çiler, (1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969, 1970, 1971) yıllarına ait zirai kazançları 
üzerinden diledikleri takdirde götürü gider 
usulüne göre vergilendirilirler.» 

Mükellefler bu husus vergi dairelerine vere
cekleri yıllık beyannamelerinde açık bir şekilde 
belirtmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu madde çok yerinde geti
rilmiştir. Ben bu bakımdan Hükümeti tebrik 
ederim. Memleketimizin en büyük kitlesini teş
kil eden, maalesef en geri bırakılmış olan, en 
cahil bırakılmış olan, okutulmamış olan, bu gi
bi defterleri tutamıyacak vaziyette bırakılmış 
olan büyük bir kütle; eğer bu gibi müsamaha
lar getirilmezse, büyük zararlara mâruz kalır
lar. Zaten nedir ki, çiftçimizin 1950 den evvel
ki vaziyeti, 1965 ten evvelki vaziyeti?.. Bugün 
biraz çiftçimiz okuyabiliyor ise, biraz yüksek 
tahsil yapabiliyorsa, işte Hükümetimiz bunu na
zarı dikkate alarak iki yıl daha kendilerine 
müddet vermb oluyor. Bunu çiftçimize çok 
görmemeliyiz, Bu maddeler ne kaçakçılık için-
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dir, ne de başka bir şey içindir. Hiçbir çiftçi 
kaçakçılık yapmaz, hiçbir tüccar, hiçbir esnaf 
kaçakçılık yapmaz. Kaçakçı her zümrede ola
bilir. Bunları takibedecek, takdir edecek Mali
ye Vekâyeti uzmanları var. Binaenaleyh, bu
radan bütün çiftçilerimize, 25 milyona hitabede-
rek, vergi, kaçakçılığından bahsetmeyi ben doğ
ru bulmuyorum. Onun için Hükümetin bu mad
desini çok yerinde buluyorum, Hükümeti teb
rik ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun. 
HÎLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım: 
Tasarının 1 nci maddesine dair olan görüşle

rimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Gerekçesinde niçin bunun 1970 - 1971 yılla
rına kadar uzatıldığı sarahatle belirtilmiştir. 
Esasında Gelir Vergisine tâbi bulunan ve ka
zançlarını bilanço veya işletme hesabı esasına gö
re tesbit etmek mecburiyetinde bulunan çiftçi
leri ilgilendirmektedir. 

Bizim kanaatimiz, bütün ziraatle iştigal eden 
küçük çiftçileri değil, büyük çiftçileri ilgilen
dirmektedir. Büyük çiftçilerin kazanç vergile
rini ilgilendiren bu kanun tasarısı üzerinde gö
rüşlerimi arz ederken ifade edeyim ki, vergide 
adalet, vergide eşitlik, vergide verimlilik pren
sibini her şeyden evvel düşünmek zorundayız. 
Binaenaleyh bunu, yıllarca tatbikatın alışma 
dönemi olarak kabul etmek suretiyle birkaç yıl 
için kabul etmek yerinde ise de, böyle 8 - 10 
sene gibi devam eden bir süre ile bunun uzatıl
masını uygun görmüyorum. 

Her ne kadar ziraatle iştigal eden köylüle
rimiz, çiftçilerimiz fakir ise de, bu kanunun ru
hunda yatan mâna; büyük çiftlik sahiplerini, ka
zanç temin eden çiftçileri ilgilendirmektedir. O 
bakımdan, bu kanunun 1971 e kadar; istedikle
ri takdirde, zirai kazançları üzerinden, diledik
leri takdirde götürü usulüne göre vergi verilme
sini, arz ettiğim vergi adaletine, vergi eşitliğine, 
vergi verimliliği prensibine uygun görmüyorum. 
Bu bakımdan bu maddenin aleyhinde olduğumu 
arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şensoy, buyurun 
efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Zirai Gelir Vergisi mü
kelleflerinin defter tutmaya hazır duruma gel

medikleri ve memleket gerçekleri yönünden zi
rai kazançlarla ilgili Kanun hükümlerinin henüz 
ıslah edilmediği hakikati karşîsmda, huzurunu
za sevk edilen ve 19 . 2 . 1G63 tarih ve 202 sa-
yjlı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla muad
del geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesini der
piş eden tasarının bu maddesi, tarım sektörünü, 
bugün içinde bulunduğu müşkül durumdan kur
taracaktır. Filhakika, çiftçilerimi?; defter tut
ma konusunda, mevcut mevzuat muvacehesinde 
büyük zorluklarla karsı karşıyadırlar. Defter 
tutmanın, hususiyle Zirai Gelir Vergisi yönün
den işin inceliklerine vâkıf olmanın ve vergi em
niyeti getirmenin bugünkü şartlar altında müm
kün olmadığı anlaşılması zor bir husus değildir. 

Tasarının esbabı mucibesinden de sarahaten 
anlaşılacağı veçhile, vergi kanunlarımızın zirai 
kazançlarla ilgili hükümlerini değiştirmek ama
cını güden tadil tasarıları en geç iki yıl içinde 
kanunlaşmış olacaktır. Bu hali şükranla karşı
lıyoruz ve gecikmemesini temenni ediyoruz. Ak
si takdirde, bir gecikme vukuunda, tekrar bu 
meselenin bu kürsüye gelmesi ihtimali mçvcudo-
îacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, çiftçilerimizi bu
gün içinde bulundukları küçük çapta da olsa, 
huzursuzluktan kurtaran bu maddenin değişti
rilerek 890 sayılı Kanunla 1968 yıh sonuna ka
dar tanınmış bulunan ihtiyarilik hakkının, 1970 
yılı sonuna kadar uzatılmasından ibaret olan bu 
maddenin tamamen lehindeyim, maddede deği
şikliği icabettirecek her hangi bir husus yoktur. 
Kanunun çiftçilerimize ve Türk Milletine hayır
lı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bu madde 
ile, alelûmum bütün zirai kazanç sahipleri tara
fından, dilendiği takdirde, götürü usule göre 
vergilendirilmek istenmektedir. 

Gelir Vergisi, Türkiye'nin malî tarihinde 
fevkalâde mühim ve içtimai adalete de uygun, 
modern görüşleri kapsayan bir ileri adım olmuş
tur. Bu ileri adım içerisinde vergi ıslahatını 
devamlı olarak takibetmekte memleket için fay
da görenlerdenim. Bu itibarla, acaba maddede 
şu düşünülemez miydi; halen zirai kazanç erba
bımızdan bir kısmı, aynı zamanda sair kazançla
rı sebebiyle, Gelir Vergisi mükellefidir. Acaba 
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bunlar Gelir Vergisi mükellefi olduklarına göre, 
zirai kazançlarında da götürü usule değil, fakat 
Gelir Vergisinin mânası içerisinde hesaba, bilan
çoya ve saireye dayanan şekilde vergi usulü tat
bik edilemez mi idi? Bu suretle devamlı ola
rak memleketimiz şartlarına uygun düştüğü öl
çüde kazanç erbabını Gelir Vergisi sistemi içe
risine almak yolu açılmış olurdu. 

Filhakika bugün zirai kazanç erbabımızdan 
ticaretle iştigal edenler, ithalât ticareti, ihracat 
ticareti, sınai işlerle uğraşanlar vardır ve bun
lar esasen Gelir Vergisi mükellefidir. Maliye Ba
kanlığının, bugün için olmasa dahi, bir kısım 
zirai kazançları daha uzun müddet götürü vergi 
sistemi içerisinde vergilendirmesi zarureti aşi
kârdır.. Bunu reddetmek imkânı yoktur, esnafta 
da böyledir. 

Bu bakımdan, zirai kazanç erbabımızdan Ge
lir Vergisi mükellefi olanların - ki, bunlar nisbe-
ten büyük ziraat erbabıdır - zamanla Gelir Ver
gisi sistemi içerisinde zirai kazançlarını da ver
gilendirme yolu hakikaten Maliye Bakanlığınca 
aranmaya değer kanaatindeyim. Bugün için 
belki böyle bir hazırlık, çalışma yapılamamıştır, 
bir şey demiyorum, çünkü kanun memleketin 
şartlarına cevap veren niteliktedir, umumi ka-
rekteri itibariyle, ama beri taraftan her yönü ile 
memleketimizin işine, maksadına, kalkınmasına 
elverişli olduğuna kanaat getirdiğim Gelir Ver
gisi sistemi içerisinde, imkân hâsıl oldukça, de
vamlı olarak kazanç erbabının vergilendirilmesi
nin faydaları pek çoktur, bu faydayı gözden ka
çırmamak lâzım geldiği kanaatini takırım. Uzun 
tetkike de ihtiyaç yoktur, Maliye Bakanlığında 
bu işin ele alınması ve Gelir Vergisinin bilanço
ya tabi olarak ödenmesi hususu, yalnız ziraat 
erbabımızı değil, fakat küçük sanatkâr ve esna
fı da ilgilendiren bir konu olduğunu dikkate 
alarak, onların durumunda da gerekli bir ısla
hatın süratle yapılmasını temenniye değer görü
rüm. Maddenin lehindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen bulunmadığına göre, maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun, 1 . 1 . 1969 tarihin

de yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Sayın Sarıibrahimoğlu, son 
sözü istemişsiniz. 

KEMAL SARIİBRAHİĞOLU (Adana) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Tasarı açık ayo sunulacaktır. 
Lütfen kupaları dolaştırın. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bir saatlik süre içinde görüşülecek kanun 
tasarılyarmm tümü üzerindeki konuşmaların 
10 ar dakika ile sınırlanması hususunu arz ve 
teklif ederim. 

Aydın 
Kemal Ziya öztürk 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın Sa
rıgöl, buyurun efendim. 

İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Muhterem ar
kadaşlar; görüşeceğimiz kanun tasarısı çok mü
himdir. 10 dakikalık zaman içerisinde fikirleri
mizi bütün teferruatı ile Yüce Heyete arz etme 
imkf.nm bulunmamak durumu bahis mevzuudur. 
Bu itibarla konuşmaların tahdidi hususuna il
tifat etmemenizi istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okuttu
ğum ve şimdi bir arkadaşımızın aleyhinde ko
nuştuğu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Bundan sonraki konuşacağımız kanun tasa
rılarının tümü üzerindeki konuşmalar, bu tak
rirde talebedildiği gibi 10 ar dakika ile tahdide-
dilmiştir. 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 
Efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bugünkü gündemde bir saatlik süre içerisin
de görüşülecek üç kanun tasarısının bitimine 
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kadar müzakerelerin devamı hususunu arz ve 
teklif ederim. 

Aydın 
Kemal Ziya öztürk 

BAŞKAN — Efendim, 3 kanun tasarısından 
biri konuşuldu, iki tane daha var, şimdi sıra ile 
onları alacağız. Bir saatte kesmiyelim, devam 
edelim, bitinceye kadar, diyorlar. 

önergeyi tasvibinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz. 

2. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 61 
ncü maddesine (e) fıkrasından sonra 6306 sayılı 
Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici maddenin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından se
rilen 5 er üyeden kurulan Gerici Komisyon ra
poru (1/237) (S. Sayısı : 701) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Efendim, tasarının öncelikle görüşülmesi ta
lebi var. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu kanun tasarısının tümü üzerinde söz is-
tiyen arkaldaşlanmı sıraıs'iyle okuyorum: Sayın 
Hüsnü Özkan, Sayın Reşit Üllker, Sayın Nazmi 
Özoğul, Saym ismail Sarıgöz, Sayın Reşat 
özarda, Sayın MusTihittin Gürer, Sayın Nevzat 
Şener, Sayın Hilmi İncesulu, grup adına. 

Sayın Hilmi incesulu, grup aJdma buyuru
nuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Saym Başkan sayın milletvekille
ri; T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 sayılı 
Kananla eklenen (d) fıkrası ve geçici madde
nin değiştirilmesi hakkınldaJki kanun üzerinde 
Güven Partisi Grupunun görüşünü arz ©diyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri; müzakere etmek
te olduğumuz kanun, Emekli Sandığı Kanunu
nun temel prensiplerinden birisinde değişiklik 
meydana getirmtektedir. Emekli Sandığı Kanu
nu 64 ncü maddesiyle âdi malûllük, vazife mâ-

(/) 701 S. Sayılı hasmayazi tutanağın sonu
na eki!di)\ 

lûllüğü ve harb malûllüğü olarak üç türlü 
maluliyet kabul etmiş idi. 

Şimdi kabul ettiği harb malûllüğü 1485 sa
yılı Kanun ile tanzim edilen tütün beyiyelerin
den biriken paralarla da yıllık hasılatı taksim 
edilmek suretiyle taltif edilmekte, maddi du
rumları ıslah edilme yoluna gidilmekte idi ve 
kısmen son senelerde meydana gelen beyiyele
rin miktarı, harb malûllerine yılda düşen mik
tarı oldukça memnuniyet verici hadlere yük
seltmiştir. 

6306 sayılı Kanun ile Emekli Sandığının bu 
prensibinde acele bir davranış ile bir değişiklik 
yapılmıştır. Harb malûlleri, harbde yararlık 
göstermiş ve kendilerine bahşedilen malûllük 
hukukuna ve onun neticelerinden müstefidolan 
kişilerdir. Şimdi, biz harbte malûl olanlarla 
'hazarda malûl olanları bu tadilât ile beraber 
tutuyoruz. Bunu komisyonda da arz ettiğim 
gibi, biz doğru bulmamaktayız. Harbte ma
lûl olanların gösterdikleri yararlıkların karşı
lığı olarak kendilerine bahşedilmiş olan atıfet
ler özel bir durum arz eder ve yeni bir harb 
olup da onun malûlleri meydana gelinceye ka
kar kendi kişiliklerine mahsus özel bir atıfet 
sayılır. Aslında, hazarda vazife malûllerini 
de himaye etmek yani onları daha bol maddi 
imkâna kavuşturmak gerekiyorsa, kurulacak sis
tem harb malûllerinin istifade ettikleri imkân
ları bunlarla taksim etmek olmamak icabeder. 
Bu bakımdan, 1485 sayılı Kanun ile konulmuş 
olan tütün ikramiyesinin sonucundan faydaılan-
dırmalk amacı ile 5434 sayılı Kanunun 64 ncü 
majddesine bir fıkra eklenmesini doğru bulma
maktayız. Ancak, hazarda malûl olan kişiler 
arasında da eşitliği ve malûl olanların kendi 
şeref ve haysiyetlerini idame edecek bir hayat 
seviyesinde bulunmalarını sağlıyacak bir siste
min, bir nizamın, bir ödeme düzeninin bu
lunmasının da lüzumuna kaani bulunmakta
yız. 

Uzun tartışmalar neticesinde ve hatırladığı
ma göre üç seneden beri devam eden bu ve 
benzeri teklifler Geçici Komisyonda son defa 
kısmen memnuniyet verici bir hal tarzına bağ
lanmış olmakla beraber harb malûllerini hazar
da malûl olanlarla eşit tutar bir bale getirdiği 
için prensip bakımından uygun bulmamakta
yız. 
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1485 sayılı Kanun ile eklerinin kaldırılma- I 
sı 1969 Bütçesini finanse etmek amacı ile ha
zırlanmış olan kanun tasarısı da Hükümet tara
fından getirilmiş idi. Bereket versin ki, bilâ-
hara Geçici Komisyonda değiştirilmek suretiy
le harb malûlleri için tesis edilmiş olan tütün 
beyiye ikramiyelerinden meydana gıelen miktar
ların harb malûlleri arasında taksimi tekrar 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Mevcut Geçici Komisyon tasarısı telif edici 
bir tasarıdır. Hem harb malûllerinin özellikle
rini ve tabiî olanlarla beraber dul ve yetimle
rinin özelliklerini kabul ediyor ve hem de ha
zarda malûl hale gelenler için harb malûlleri
nin 1485 sayılı Kanun ile tesis edilmiş olan 
tütün beyiyeleri ikramiyesinden istifade etme
lerini sağlıyor. Neticede arta kalan miktarı da 
Hazineye mâlediyor. 

Demin de arz ettiğim gibi bu, daha evvel 
komisyonlarda tartışılan tekliflere göre telif 
edici ve gerek harb malûllerini ve gerekse ha
zarda malûl olanları madde bakımından eşit 
şekilde faydalandırıcı bir metin olmakla bera- ı 
ber bizim temennimiz istikbal itibariyle daha 
başkadır. Komisyonda da arz etmiştim; Sayın 
Savunma Bakanımız da orada dinlemişlerdi, 
aslında 1485 sayılı Kanun ile meydana getiri
len ikramiyeler 1485 sayılı Kanunun çıktığı 
zaman içerisindeki şartlara göre bir atıfet, da
ha doğrusu bir sosyal yardım niteliğinde ola
rak düşünülmüş idi. Şimdi, tütün tekel madde
lerinin satışından meydana gelen miktarlar çok 
büyük. 1967 de 65 veya 67 milyona yükselmiş 
olduğu ifade edilmişti, önümüzdeki yıllarda 
daha büyüyeceği için aslında bunu harb halin
de harbte malûl olacaklar için, sefer halinde 
de seferde malûl olacaklar için kademeli ola
rak faydalanacakları bir fon halinde bir harb 
veya vatan hizmetleri maluliyet fonu halinde I 
biriktirilip tanzim edilmesini ve bu fonun mey
dana getireceği nemadan devamlı olarak malu
liyet müessesesinin Emekli Kanunu ile kendile
rine ödenen emeklilik aylığına munzam ola
rak faydalandırılmasının çok isabetli olacağı 
görüşünü savunmuştum. Netice itibariyle şu
nu arz etmek istiyorum ki; prensip itibariyle 
harb mâlûlleriyle hazarda malûl olanların bir
leştirilmesine karşıyız. Ancak, getirilmekte olan 
kanun hali hazırda harb malûlü olarak bulu- | 
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nanlar ile bilâhara malûl olanların arasında ön
cekilerin 1967 de vâsıl oldukları hakları ihlâl 
etmeden bir eşitlik sağlama ve daha iyi mad
di neticeler, daha iyi bir refah temin etme ama
cını istihdaf ettiği için prensip itibariyle harb 
malûlü ile hazarda malûl olanların ayrılması ta
raftarı olmakla beraber, tasarıya olumlu oy kul
lanacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan? Yoklar. 
Sayın Reşit Ülker? Yoklar. 
Sayın Nazmi özoğul; buyurun efendim. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bu kanun dola-
yısiyle hakikaten çok heyecanlıyım. Zabıtlara 
dere edeceğim bâzı kelimeler, bâzı cümleler 
heyecanıma verilmelidir. 

Bu kanun 1967 - 1968 senesinde Millî Sa
vunma Komisyonuna gelmiş, teknik elemanla
rın aylarca yaptığı münakaşa sonunda bu ka
nun oybirliği ile Millet Meclisi Millî Savun
ma Komisyonunda ret edilmişti ve Hükümete 
iade edilmesi karar altına alınmıştı. 

Rapora bakıyoruz; yalnız Geçici Komisyon 
raporu gerekçesi mevcut; diğeri, Millet Mecli
sinin huzuruna gelen kanun tasarısının redde
dilen gerekçesi burada yok. Yine, kurulan ko
misyonun üyesi bulunan çok kıymetli arka
daşlarımızın isimleri üzerinde durmuyorum, 
hepsi muhterem arkadaşımızdır, ama Millî Sa
vunma Komisyonundan bir teknik elemanın bu 
komisyon içinde bulunmadığını görmüş bulu
nuyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; şunu peşi
nen zabıtlara geçirmek isterim ki, hizmette ih
mal dünyanın hiçbir yerinde mükâfatlandırıl-
mamıştır. Gerek: kanun tasarısının gerekçe
sini, yine muhterem komisyonun gerekçesini 
tetkik ediyoruz; hazarda yapılan tatbikatla
rın, artışların bir muharebeden farksız oldu
ğu ifade ediliyor. Atış talimnamelerini bilen 
çok muhterem teknik milletvekili arkadaşları
mız var, fakat bunu bilmiyen arkadaşlar ıbir 
tümenin atışını, bir alayın atışını bir muhare
bede olan gürültüye «benzetebilirler. Ama atış 
talimnamelerimizde, hiçbir surette hazarda ken
di piyademizin üzerinden hiçbir surette aşırma 
atışı yapılmaz. Atış talimnamelerini bilenler, 
bu kanunu hazırlıyan teknik elemanlar buna 
yakinen vâkıftırlar. Öyle olduğu faalde muha-



M. Meclisi B : 47 10 . 2 . 1969 O : 1 

rebe durumu, hazarda yapılan tatbikatlara eşit 
olarak gösterilmiştir. 

Şunu belirterek peşinen zabıtlara geçirmek 
isterim. Seferde, muharebe ânında düşman kur
şunu ile bir vatandaş bir kolunu, bir bacağını 
kaybetmektedir veya düşman kurşunu ile şehi-
dolmaktadır. Hazarda ise, kendi ihmalimiz yü
zünden veya başka birinin ihmali yüzünden bir 
kaza vukubulmaktadır. 

Ben, Harbokulunda altı sene atış öğretmen
liği yapımış bir teknik eleman olarak zabıtlara 
geçiriyorum ki, hiçbir surette el bombası, ihmal 
edilmediği takdirde, elde patlamaz. Patlarsa, 
mutlaka bir ihmalin neticesidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, milletçe, şehit
ler için büyük âbideler dikmekteyiz ve büyük 
şairlerimiz, 

«Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, 
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. 

Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın? 

Gömelim, gel seni tarihe desem, sığmazsın...» 
diye kıtalar yazmış, ama ne yazıktır ki hazerde 
ihmal yüzünden ölen bir vatandaşa da bu kanun 
şehitlik unvanını vermektedir. Evet, bu kanun 
şehitliğin, şehidin hakkını bu vatandaşlara da 
vermektedir. 

Bu kanunlar üzerinde çok büyük lâflar edil
miştir. 20 bin lira, 25 bin lira, 27 bin lira gibi 
lâflar söylenmiştir. Fakat hiçbir surette asgari 
rakama inilnıemiştir. Sakarya Meydan Muhare
besinde 20 bin Türk evlâdı bu vatanı kurtarmak 
için şahit olmuştur. Bugün acaba o şehidin eşi, 
dul ve yetimi kaç lira almaktadır?.. Ben size 
Milli Müdafaanın resmî rakamını vereyim: 1967 
senesinde, 1 901 lira 10 kuruş senelik olarak 
verilmektedir. Bu vatanı kurtaran bu şehitlerin 
ailesine ayda 165 lira verilmektedir, yine 1967 
senesinde. Gelsin teknik elemanlar da burada 
söylesinler... Aksini iddia edemezler, altında im
zalan var. Bu sene bu nereye çıkmış? Bu 
sene bu şehide, 2 152 lira tutuyor dağıtım, ayda 
180 lira. 

Bu kanun hazırlanırken, Sakarya Muharebe
sinde iki kolu, iki ayağı kopmuş bir birinci 
derecede malûl gazi senede 27 574 lira elli ku
ruş alıyordu senede. Bu vatan için kollarını, ba
caklarını vermiş, peki buna kim yemek verecek? 
Çok görüyorlar bu rakamı. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun tasarısı, za
bıtlara geçirmek mecburiyetindeyim, bir hatır 
kanunudur. Evet, maalesef bunu da söylemek 
mecburiyetindeyim. Çünkü, bu vatanın her ka
rış toprağı Türk kanı ile sulanmıştır. O şehit
lerin bu kürsüde hakkını müdafaa etmek, yemin 
etmiş bir milletvekili olarak vazifemdir. 

Sayın Cumhurbaşkanı Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi iken, Hazer Malûlleri Genel Başkanı
na, bu kanunu zamanında çıkaracağını ifade et
mişti. O zamandan bu zamana kadar bu kanun 
Meclis Teknik komisyonlarında, münakaşaları 
yapılmış teknik komisyonca reddedilmişti. Ama 
Geçici Komisyon kurulmuş bu Geçici Komisyon
da Harb Malûlleri Cemiyetinin yayınladığı bil
diriye karşı olarak hazer malûllerinin yayınla
dığı bir bildiri vardır. Ben raporu karşılaştır
dığım zaman hazer malûllerinin harb hakkın
daki görüşü aynı cümlelerle gerekçede mevcut
tur. 

Muhterem arkadaşlar; hazer malûllerine ve-
mesin demek istemiyorum. Ama bu topraklar 
için bu Cumhuriyetin kurulması için bu vatan 
için Çanakkale Muharebesinde, vatanın her karış 
toprağında şehidolanlarm hakkını biz burada 
korumak mecburiyetindeyiz. Onlara verilmesin, 
değil. Onlara da verilsin ama, böyle değil. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı daha zabıt
lara geçirmek isterim. 

Şimdi bu kanuna göre bir sayın kaymakam, 
bir saym savcı ve bir sayın jandarma alay ku
mandanı, üçü de vazife ile bir arabaya binip 
gitseler, bu vazifeye giderken araba devrilse, 
saym kaymakam, sayın savcı bu kazada sakat-
lansa, bir ayağı kopsa, kolu kırılsa, ölse, aynı 
akıbete uğrıyan sayın jandarma kumandanı bu 
kanuna göre tütün beyiyesine dâhil olacak. Ay
ni hizmete giden" ve aynı akıbete uğrıyan sayın 
savcı, sayın kaymakam, hâkim, bunlar alamıya-
caklar. Biz o zaman teknik komisyonda bu ka
nunu reddettiğimiz zaman, lütfedilsin., bu ka
nun bütün Devlet memurlarına, hazerde vazife 
alan bütün Devlet memurlarına şâmil ve bir kay
nağı bulunarak yeni bir kanun halinde getirilsin, 
demiş, istirham etmiştik. 

Muhterem arkadaşlar; sureti katiyede hissî 
olarak konuşmuyorum, teknik olarak konuşuyo
rum. Bugün 32 milyon Türk, köydeki çoban, 
tarlada çalışan vatandaş, velhâsıl şu Mecliste bu-
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lunan 450 mebus arkadaşın şehit kelimesinin ı 
mânasını bilmemesine imkân yoktur. Biz, bu I 
kanun ile şehit kelimesini, hazerde ölen vatan- I 
daşlarımıza da teşmil ediyor ve onlara da bir I 
şehitlik payesi vermiş oluyoruz. Ben o kanaat- I 
teyim ki bu yanlıştır, verilmemesi lâzımdır. Bil- I 
hassa Türkiye'nin savunmasında, Türk milletinin I 
mukaddesatına, köyden cepheye gittiği zaman; I 
«ya şehidolacağım, ya gazi» inancına saygı bakı- I 
mından bu kanunun maddelere geçilmeden red- I 
dedilmesi icabeder. Aksi halde yapılan kanunla, I 
benim görüşüme, vicdanî kanaatime göre, hatalı I 
yolda olduğumuz kanaatindeyim. Teknik ele- I 
manlar gerekli bilgiyi verdikten sonra, bildiği- I 
miz diğer bâzı hususları da, vicdanımızı kürsüye I 
koymak suretiyle, açıklıyacağımızı, bu kanun I 
aleyhinde rey kullanılması lâzımgeldiğini arz et- I 
meyi bir vazife bilirim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın İsmail Sarıgöz. I 
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başka- I 

nım, son sözü istemiştim. Mümkünse son sözü I 
vermenizi rica edeceğim. I 

BAŞKAN — Evet, böyle bir yazılı talebiniz I 
var efendim, çok evvel gelmiş. Burada da söz I 
almışsınız da onun için okudum. I 

Sayın Reşat özarda, buyurun. I 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş- I 

kanım, sayın milletvekilleri; Emekli Sandığı I 
Kanununun 64 ncü maddesinde bir süre önce I 
bir değişiklik yapılmak suretiyle (d) fıkrası I 
eklenmiş ve burada; fevkalâde hallerde emir I 
veya vazifeyle uçuş yapan uçucularla, yine emir I 
ve vazifeyle dalış yapan dalgıçlara ve bunlar- I 
la birlikte ölenlere de harlb malûllüğü maaşı I 
bağlanması kabul edilmiş ve bunlar da harb I 
malûlü olarak mütalâa edilmiştir. I 

Muhterem arkadaşlar, havacılık meslekî I 
çok tehlikeli ve her an için ölüm tehlikesiyle I 
karşı karşıya bulunan bir meslektir. Bundan I 
20 yıl evvel Hava Kuvvetlerine katılan 100 ka- I 
dar genç teğmenden bugün araştırdığımız tak- I 
dirde ancak 5 - 6 tanesini muvazzaf vazifede I 
bulabiliriz, diğerleri maalesef ya şehit olmuş- I 
tur, ya malûl olmuştur. Dalgıçlarımızda da I 
aynı tehlike bahis konusudur. I 

Havacılığı her gün inkişaf etmesi ve hava- I 
alığın tehlikeli bir vazife olup ileride, harb I 
zamanında vatanı koruyacak pilotların yetiş- I 
mesi için bunların her gün bir harb sahasında | 
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gibi ölümle karşı karşı kalmaları kadar tabiî 
bir şey yoktur. Bunların da harb malûlü olarak 
kabul edilmesinde elbette ki bir isabet vardı, 
bu da bu uğurda vazife gören kıymetli mem
leket gençlerine, uçuşlarına manevi bir destek 
teşkil etmekteydi. Şimdi bu kanunla ordunun 
her sınıfındaki vazife malûllerinin de harb ma
lûlü olarak kabul edilmesi istenmektedir. 

Elbette vazife görürken ölen veya yaralanıp 
malûl kalan kimseler de mübarektir, bu mem
leket için görev yaparken bu hallere düşmek
tedirler. Bunların harb malûllerine nazaran 
mağdur oldukları bir taraf varsa bunları ayrı
ca, başlıbaşma ele alıp bunları da maddi bakım
dan tatmin etmek elbette yerinde ve isabetli 
olur. Ancak kanunda belirtildiği gibi; «Hazar
da ve fevkalâde hallerde talim, tatbikat ve ma
nevra sırasında...» gibi hallerde malûl kalan
lara da harb malûllüğü unvanını vermek cid
den, Sayın Nazmi özoğul arkadaşımızın biraz 
evvel ifade ettiği gibi, bu vatan için kanını 
akıtan şehitlerimizin ruhunu muazzebeder. Bi
naenaleyh, biz onları yine vazife malûlü sını
rı içerisinde bırakmak suretiyle onların mağdu
riyetini giderecek hükümler getirelim, maddi 
imkânları sağlıyalım, ama onları da harb mâ-

-lûlü olarak mütalâa etmekten çekinelim. Yani 
onlara verilecek olanın karşısında değilim, an
cak bulunan formülü tasvibetmiyorum. 

Sonra kanunun gerekçesinde şöyle bir cüm
le var: «Vazifenin birini diğerinden üstün tut
mak için hukukî bir sebep mevcudolmadığına 
göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleriyle, Jan
darma Genel Komutanlığında her sahada va
zife görenlerin harb maluliyeti zammından fay
dalandırılmaları, vazife ve hizmette öngörülen 
eşitliğin zaruri bir neticesidir.» Bu gerekçe mâ
kul bir gerekçe. Ancak bu arada şunu zikret
mekte fayda var; jandarma şehirler dışında, 
dağda eşjkiya ile mücadele eden, zabıta vazi
fesi gören bir teşkilâttır. Bir eşkiyayı yakala
mak için sarf ettiği gayret sırasında, giriştiği 
hareket sırasında, üzülerek ifade etmek isterim 
ki, zaman zaman şehidolmak, malûl olmak da 
vardır. Ancak onun yanında o dağdaki eşkiya 
kadar tehlikeli olan şehir içindeki haydutlarla 
her an karşı karşıya gelen ve aynı vazifeyi gö
ren polisler de vardır. Daha geçenlerde İstan
bul'da; Amerika'da yetişmiş kıymetli bir em-
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niyet âmiri bir serseri Amerikalının kurşunu 
ile delikdeşik oldu, genç yaşta öldü gitti, diğer 
bâzı polislerimizi yaralandı, malûl kaldı. De
mek ki, vazifenin mahiyeti bakımından fark ya
ratmamak gerekiyorsa bu vazife malûllüğü 
meselesini ele alırken, yalnız askerde değil, si
vil hayatta da askerî şahıslar gibi vazife görür
ken, âmmenin menfaati, hepimizin emniyet ve 
selâmeti için vazife görürken hayatını tehlike
ye koyan, şehidolan, malûl olan kimseleri de 
aynı katagoride, birlikte mütalâa etmek lâzıon-
gelir. Aksi halde bu kanunun gerekçesine bir 
tezat teşkil edilmek suretiyle yine bir aykırılık, 
yine bir ayrılık ve ikilik yaratılmış olur. 

Sonra bir husus daha var; tütün beyiyesi es
kiden beri bir teamül halinde harb malûlleri
ne ve bunların dul ve yetimlerine tahsis edil
mişti. Şimdi bunu diğer bir zümreye daha teş
mil etmek suretiyle, yıllardan beri buradan 
nemalandırılmakta olan narh malûlü ve bunla
rın dul ve yetimlerini bu nimetten, bir miktar 
olsun, mahrum etmeyi de ben cidden doğru 
bulmamı. Bunların teessüs etmiş bu müktesep 
haklarına el sürmiyellim, dokunmıyalıım, onları 
mulhafaza edelim. Ancak yine ifade ediyorum 
ki, bu millet, memleketin selâmeti için hayatı
nı feda «den veya bu uğurda malûl olan 
kardeşlerimize de yardım elini uzatmaktan hiç
bir zaman çekinmemiştir ve çekinmiyeceğ'ine 
de şüphe yoktur. Bunları da ayrıca tatmin 
edic'i ve bunları bir katagoride mütalâa ederek 
bir kanun haline veya bu kanun içerisinde 
bunlar için ayrı bir hüküm getirmek suretiyle 
tatmin yoluna gidelim. Ancak, bu iki katagori-
yi birbirine karıştırmak suretiyle birtakım 
müktesep hakları ve müktesep isimleri a taya
lım muhterem arkadaşlar. 

Hükümetin bu mantık silsilesi içerisinde ve 
Meclisin de umumi temayülüne uygun olarak 
bu meseleye bir çözüm yolu bulacağını ümide-
derim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Muslihiddin Gürer... 
Yoklar. 

Sayın Nevzat Şener, buyurun. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan bu tasarının getirilişin

den büyük bir üzüntü duyduğumu ifadeyle 
sözlerime başlıyorum. 
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Bu tasarı ile, vazife mâlûlleriyle harb ma
lûlleri aynı seviyeye getirilmektedir. Yani 
sulhta, hazarda her hangi bir suretle malûl 
kalan bir vazife malûlü ile, düşman kurşunu 
altında vazife görürken malûl olan bir gazi 
arasındaki tefrik kaldırılmaktadır. Bu dünya
nın hiçbir yerinde görülmüş ve tatbik edilmiş 
birşey değildir. Yepyeni bir hükümle bizim 
mevzuatımıza sokulmak istenmektedir. 

Esasen harb ve hazar hali kanunlarımızda 
da ayrı ayrı tanzim ve ifadesini bulmuştur. 
Nitekim Türk Ceza Kanunu, Askerî Ceza Ka
nunu sulh esnasında husule gelen itaatsizlik
lere verdiği ceza ile, harb halindeki itaatsizlik
lere verdiği cezayı tefrik etmiş, ayrı ayrı hü
kümler vaz'etmiştir. Bunun sebebi; sulh ve 
harbin aynı mahiyette olmayışından ileri gel
mektedir. 

Saniyen 5434 sayılı Kanun da; asker ve 
sivil tefrik etmeksizin, maluliyeti âdi maluli
yet ve vazife maluliyeti olmak üzere yine tâ
yin ve tesbit etmiştir. Şimdi biz askerlerin 
vazifeleri esnasında husule gelecek maluliyet
lerinden dolayı ayrı bir tefrike gitmekte, bam
başka bir hüküm getirerek sivillerle askerleri 
ayırde'tmekteyiz. Bugünün teknik şartları, hu
susiyetle motorlu araçların artması, gerek si
villerin, gerek askerlerin mâlûliyetlerindeki 
farklılığı ortadan kaldırmaktadır. 

Biraz evvel arkadaşlarımın da bahsettiği 
gibi, bu tasarı kabul edildiği takdirde, bir dâ
vanın keşfine giden ve davalının kurşunları
na hedef olan bir hâkimle yine bir caninin 
kurşunlarına hedef olan bir polis ile bir jan
darmanın arasında, bir subayın arasında bu
gün vazife bakımından bir fark yoktur. Hal
buki bu kanunu kabul edersek yine tefrike yol 
açacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün (bunların 
dışında harb maluliyetinin yani gaziliğin mâ
nevi bir değeri var, ayrı bir cephesi vardır. 
Herkes vazifesi esnasında yara alabilir, malûl 
hale düşebilir. Evet, cemiyet içerisinde mu
hakkak ki, bunların da kıymeti vardır, değer
leri vardır, takdir ve hürmet görürler. Ama 
harb esnasında bir kolunu kaybetmiş, bir ba
cağını kaybetmiş bir gazinin cemiyet içerisin
deki değeri büyüktür; kaybedilen her uzuv, 
o gazi için bir madalyadır. Gelin rica edıiyo-
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rum hepinizden, bu mânevi delerleri zedele-
miyelim, bu gazilerimizi muazzep etmiyelim, 
mânevi değerlere ehemmiyet verelim. Biz Mec
lis olarak, vazife malûlü askerlerimize, su
baylarımıza daha büyük imkânlar tanıyalım, 
yeni kanunlar gelsin, yeni teklif ve tasarılar 
gelsin, onları maddeten, manen tatmin edelim, 
istedikleri seviyeye yükseltelim, ama harb ma
lûlü ile sivildeiki vazife malûlünü bir seviyeye 
getirmiyelim. Bütün istirhamım budur, mâne
vi değerlere ehemmiyet verelim, bu tasarının 
maddelere geçilmeden reddedilmesini hürmet
lerimle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz, siz kanunun 
tümü üzerinde en son konuşmayı istediniz. 
Şimdi yeni bir tezkere ile... 

İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Tümü üze
rindeki müzakerelerde son sözü istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir sıraya tabi
dir. Ben sıranızda sizi okudum. Şimdi sırayı 
bozmama imkân yok, demin de bunu tasrih et
tim. 

İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Demin bu şe
kilde tasrih ettiydiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, işte gönder
diğiniz tezkerelerin ikisi de burada. Ancak 
tümü üzerinde son sözü verebilirim size. 

Buyurun Sayın İrfan Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; müzakere etmek
te olduğumuz kanun teklifi üzerinde çeşitli 
görüşler dinlenildi. Bu arada bir çoğuna işti
rak etmemek mümkün değil. Elbette ki, bir 
muharebede şehit düşenin yetimleri, elbette 
ki, bir muharebede yaralanıp sakat kalan, 
malûl olan bir askerin kıymeti, hazarda şu 
veya bu şekilde aynı duruma düşmüş diğeriyle 
eşit görülemez. Yalnız sivil vazife mâlûlleriyle 
asker vazife malûllerini de eşit şartlarda gör
mek mümkün değildir. Bir hâkime bir cani du
ruşma sırasında silâhla aıteş edebilir, yok bir 
jandarma eri de eşkiya karşısında aynı akıbete 
uğrar; bunu bu kadar basite almak mümkün 
değildir. Mahkeme salonuna girecek cani jan
darma nezaretinde girer, şu girer, bu girer, fa
kat hangi dağın hangi taşın, hangi ağacın ar
kasından çıkacağı meçhul olan bir eşkiyanm 
kurşununa her zaman hedef olabilecek bir jan
darma erini onunla mukayese edemeyiz. 

Şimdi, işin esası takdim edildiği gibi değil
dir. Esas şu; orta yerde bir farklılık var. De
niz ve Hava Kuvvetleri mensubuna hazarda be
lirtilen şartlar altında şöhidolursa veyahut ma
lûl bulunursa, şehidolanlarm dullarına ve yetim
lerine, malûl olanların kendilerine verilen mik
tar, eskiiden kabul edilmiş olan harb malûl ve 
yetimlerine eşit seviyededir. Yalnız aynı şart
lar altında bir kaza sonunda bir havacı veya er 
ile bir karacı subay veya er aynı şartlar altında 
şehidolsalar veyahut da malûl bulunsalar gö
recekleri muamele tamamen ayrıdır. Şöyle bir 
misal vereyim : 

Bir havacı veya bir denizci, bir de karacı 
üçü aynı şartlar altında eğer birinci derecede 
malûl olurlarsa Kara Kuvvetlerine mensup su
bayın eline ikramiyeler dâhil ayda 607 lira ge
çer, bunun yanında Deniz Kuvvetlerindeki bi
rinci dereceden bir malûl subayın eline ise ayda 
3 504 lira geçer. Aynı şartlar altında malûl 
olan bir karacı subay 607 lira alırken, bir de
nizci veya havacı bunun 6 mislini almaktadır. 
Orta yerde büyük bir farklılık varadır. Elbette-
ki günün şartları bundan 15 - 20 sene evvelki 
şartlardan tamamen aynıdır. Bir ateşli tatbikat
ta aynı şekilde şahidolan Kara Kuvvetlerine 
mensup bir erin dulu ile Hava Kuvvetleri veya 
Deniz Kuvvetlerine mensup bir erin dulu ara-
ısınlda dıa şöyle böyle 5 - 6 misli fark var. En bü
yük farklılığı bir ölçüde gidermek lâzım ve ka
nun esprisi de zaten bu. Yalnız bir noktaya ti
tizlikle dikkat etmek gerekir. Bir harb malûlü 
ile sulh zamanında, şartları ne olursa okun, di
ğer bir personelin şehitliği veya mâlûllülüğü eşit 
seviyede hiçbir zaman tutulmamalıdır, çünkü 
mânevi değerler hizmet değerleri bakımından 
büyük farklılıklar gösterir. Ama bir tek evlâ
dını askere göndermiş de Kıbrıs harekâtına 
gitmek üzere buradan yola çıkmış, şu veya bu 
kaza ile ölmüş bir erin anasına ayda 250 lira 
verilirken, e bunda da biraz insaf ölçüleri içe
risinde bulunmamla gerekir. Bir garnizonda 
bir bombanın patlamasıyla veyahut, Sayın Naz-
mi özoğul, hiç bir bomba kaza ile patlamaz, 
dedi; doğru söyledi ama eri eğitmezsen her gün 
elinde bomba patlar, bu da bir kazadır. E, bu 
bakımdan bir farklılığı gidermek: mecburiyetin
deyiz. Tabiî, maddeler gelindiğinde, bu kadar 
harb malûlleri aleyhine tanzim edilmiş olan 
2 nci madde üzerinde elbette konuşmamızı ve 
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teklifimizi yapacağız. Yalnız bu arada süratle 
bir yeni kanun getirilmeısd mümkün değil. Mağ
duriyetler devamlı olarak sütfegelmiekte. Bu ka
nunun tümü itibariyle lehimdeyim. Eski hakla
rın kaybolmaması ve harb malûllüğünün gereği 
olan görevlerde şehidolmuşların dullarıyla ma
lûllerine üstün bir durum tanınması lâzımgelir 
kanaatindeyim. Hiç bir zaman bu kanun teklif
leriyle, harb mâlûlüyle, harb şehidinin yetim
leriyle vazife malûlü ve şehit yetimleri aynı se
viyeye getirilmek istenmemektedir. Bunu özel
likle dikkatinize sunarım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hamdı Orlhon, buyurun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar, öyle bir kanun tasarısı ki, lehine de 
konuşma, aleyhine de konuşma geniş ölçüde 
mümkün. Ancak, bu gibi kanunları, tasiarılan 
konuşurken herhalde hislerimizi, şahsi görüş ve 
duygulariimızı bir tarafa bırakmak zarureti var
dır. 

Benden evvel bir çok muhterem arkadaşım 
hamasî beyanlarda bulundular. Hamasî beyan
larla bu konu halledilemez. Yine birtakım arka
daşlarımız; sivil personelle, ordu ocağı mensup
larını vazife maluliyeti yönünden aynı seviyeye 
getirmek veya aynı seviyede mütalâa etmenin 
zaruri olduğu gerekçesiyle bu kanunun âdeta 
çıkmamasına bir gerekçe hazırlamak istemekte
dirler. 

Muhterem arkadaşlar; nâçiz kanaatim şudur 
ki, sivil personelin maluliyeti hakkında beyanda 
bulunan arkadaşlarımızın fikri yoktur. Emekli 
Kanununun bünyesinde sivil personelin maluli
yet sistemi tesbit edilmiştir. Ama dünyanın hiç
bir yerinde, Silâhlı Kuvvetler ocağı mensupları
nın mâlûliyetiyle, bir polisin, bir sivil memurun 
maluliyeti denk getirilmemiştir. 

Gene o kanaatteyim ki, Sayın Hükümet sivil
le asker arasındaki bu maluliyet derecesini bir
leştirmeye kalksaydı, Adalet Partisi Grupu Hü
kümeti köşede sıkıştırırdı. Çünkü mümkün ol-
mıyan bir şey. 

Şimdi, dünya ordularında hazarda ve seferde 
aslolan görevdir. Malûlleri için özel sistemler 
tesbit etmişlerdir, bu yalnız bizde değildir. Muh
terem arkadaşlarımız hazardaki görevi hafife 
alarak harb halindeki görevli ile bunların ara
sındaki dengeyi sağlamada güçlük çekiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; asker değilim ama, 
harbler; hepinizin takdir edeceği bir ölçüde - ta
rih önümüzde - hazardaki hazırlıklarla kazanı
lır. Ordular hazarda vurucu ve disiplinli bir hale 
gelmezse harb kazanamazlar. Kendi tarihimizi 
bir yana bırakalım, işte İsrail harbi ve koca 50 
milyonluk Arap orduları... O halde şunda muta
bık olmalıyız ki, ordular, silâhlı kuvvetler ha
zarda yaptıkları hazırlıklarla harbleri kazanabi
lirler. 

îkinci Cihan Harbinde Kars'ta, Ardahan'da, 
Van'da Çakmak Hattı'nda donan asker evlâtla
rınız vatanı korumak için ölmüşlerdir, yaralan
mışlardır ve donmak suretiyle bacaklarını kay
betmişlerdir. Bunlar nedir?... Benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımızın ölçüsüne göre, bunlar 
alelade otobüsle, yahut kamyonla giderken bir 
kaza geçirip yaralanan, ölen veya bacağı kopan
lardır. Değildir böyle... Ve bunlar arkadaşlar, 
biz îkinci Cihan Harbinin sonuna kadar harb ha
linde olmadığımız için bu yüzlerce vatan çocu
ğu ve bunların dul ve yetimleri vazife malûlü
dürler. îki ayağından mahrum olan var, tek ko
lunu kaybeden, ölen var. 

Şimdi Hükümet diyor ki, ben bunları da ter
fih etmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar Kıbrıs'ta bir harekât 
olsaydı, Kıbrıs'ta harb halinde miydik? Orada
ki alayımızın mensupları ölseydiler, şehit olsay-
dıları kazaya uğrasaydılar ne olacaktı?.. Hayır 
efendim vazife görevlisi... Şimdi arz edeceğim 
vazife görevlileri ne haldedirler, rakam olarak 
arz edeceğim, hisleri bir tarafa bırakacağım. 
Ne diyecektik? Vazife görevlisi. Olmaz... Olmaz. 

Muhterem arkadaşlar bir nasiptir, bende
niz ya 1953, ya da 1954 te yine milletvekiliy-
dim, belki yılında hata ediyorum, bu kanun 
o zamanın iktidarı tarafından Meclise getirildi. 
Hangi hâdiseyle getirildi? Batan denizaltıda-
daki şühedamızın şehittir benim kanaatim 
çoluğu çocuğu perişan oldu, 250 şer lira yetim
lerine bağladılar. O zaman da komisyonda 
reddedildi, o zaman idare edenlerin müdahale
siyle bunları harb malûlleri refah seviyesine 
getirecek kanun çıktı. O zaman da vardım, o za
man da bu münakaşalar böyle yapıldı. Sonra 
ne oldu? Bu, uçanlara teşmil edildi, Hava Kuv
vetlerine teşmil edildi. Bakıyorum ki hiç bir 
arkadaş buna karşı çıkıp da : «Niçin Hava 
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Kuvvetlerine teşmil edildi, niçin denizaltıda şe-
hidolanlara teşmil ediliyor?» lâfını etmedi. 
O halde buraya kadar yapılan hamasî beyan
lar ve hisler bu işin halledilmesi için sebep 
teşkil etmez. 

Daha haber vereceğim; Jandarma dediniz 
kolay geçtiniz arkadaşlar. Jandarma çocuklar 
benim çocuklarım, sizin evlâtlarınız.. Kader
le okumamış, er olmuş, Jandarma olmuş. Dahi
liye Vekâleti Doğu'da harekât yapıyor? Niçin 
yapıyor? Bu vatanın bütünlüğü için subayı ile 
eri ile hayatını ortaya koyuyor, ölüyorsa ölü
yor, kolu gidiyorsa gidiyor... Onu ateşe atan 
kuvvet nedir? Cümlenin huzurudur. Onu o se
viyeye getirmek istiyen bu kanunun karşısında 
nasıl durulur? 

(Sonra arkadaşlar, bundan evvel memleke
timizin içinde harekâtı askeriye olmamışmıdır; 
1926 larda, 1927 lerde?.. Niçin olmuştur?.. Ora
da ölen vatan çocuklarının çoluğunun, çocu
ğunun durumlarını perişan halde bırakabilir 
miyiz? Vallahi hisler bir tarafa, benim kana
atim şu: Bu tasarıyı getirmekte geç kaldığı 
için Hükümeti muaheze edebiliriz, komisyon
lardan geç çıkması hususunda Hükümeti mua
heze edebiliriz. Amma niçin getirdin, diye ha
masî beyanlarla muaheze edemeyiz. 

Sizlere rakam takdim edeceğim. Muhterem 
arkadaşlar, komisyonun bir üyesi olarak ben 
de meraklandım ve daha evvel de arz ettiğim 
gibi, 1954 te aynı münakaşalarla karşı karşıya 
kaldığım için kendimi biraz daha işe verdim. 
Üzüntü ile şunu beyan etmek isterim; asker 
ocağı bir ocaktır arkadaşlar. Ben hayret edi
yorum, asker ocağı mensuplarını bir araya ge
tirme gayretinde olanlara karşı bir tütün be
yiyesi kavgasını, bir tütün ikramiyesini buraya 
kadar getirerek o ocağın mensuplarını, malûlle
rini, şehitlerin vazife görevlilerini rencide et
mek yerinde olmaz. 1966 senesinde 46 milyon 
lira tütün ikramiyesi var. Kavga buradan çıkı
yor arkadaşlar. Hâdiseleri olduğu gibi bilin ve 
reylerinizi takdirinize göre kullanm. 1967 de 
52 milyon lira tütün ikramiyesi var, kavga bu
radan çıkıyor. 

Taksimine gelelim. Bugün bana verilen ra
kamlara göre belki bir, belki iki hata olabilir, 
380 harp malûlü subay 3554 er, toplamı 3934. 
şehidolanlann 12 607 yetimi ile cümlesi top-

yekûn otuz bin kişidir. Vazife malûllerine ge
lelim: 148 subay, 1 732 er, toplamı 1 880, bun
ların yetimleriyle beraber 4 500. Şimdi, bu 
nasıl tevzi ediliyor? 

Muhterem arkadaşlar, esasen kanunun meb-
dcinıde, hazırlanmasında bir hata var. Osman
lı terimlerinde, Osmanlı mevzuatında mâlûlini 
askeriye diye bir tek tâbir var. Cumhuriyetin 
ilânından sonra istiklâl Harbinden sonra bu 
tâbirler ayrılıyor. 

Şimdi, altıncı derecede bir teğmen, bir teğ
men evlâdınız, vazife görevlisi bir teğmen 
evlâdınız altıncı derecede malûl olursa aldığı 
para şudur: Maaşı 607, hizmet müddeti ne olur
sa olsun emekli kanununa göre % 70 ini alır, 
424 lira eder. Vazife malûllüğü % 15 edir, 65 
lira da o eder, 489 lira alır. 

Şimdi, şüheda tâbiri,, mâlûlini askeriye tâ
biri, harb malûlü tâbiri, bunlar mânevi değer
leri olan güzel sözlerdir, insanın kendisinden 
ailesine intikal eden büyük şereflerdir. Bunlar 
para ile alınıp verilecek şerefler değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon vaktiniz 
doluyor, lütfen cümlenizi tamamlayınız. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Tamamlı
yorum efendim. 

Şimdi, bir harp malûlü muamelesini tatbik 
edersek aynı teğmene, 300 lira zamla 789 lira 
eder. 750 lira da demin vermiş olduğumuz ra
kamlara göre, belki bugün bu rakamlar 70 
milyon lira tutmaktadır, tütün beyiyesi, bile
mem, 1 539 lira eline geçer. Yani iki evlâdınız 
vardır, ikisi de teğmendir, birisine tatbik edi
len muamele görev muamelesidir, 489 lira alır, 
birisi 1 539 lira alır. 1 000 küsur lira fazladır. 

Hükümet ne yapmış; büyük fedakârlık 
yapmıştır, takdire lâyıktır. Bu memleket için 
şehidolanlara lâyık olan muameleyi yapmış
tır. 16 milyon lira bütçesinden fedakârlık et
miş. Hükümet; ben harp malûlüne vermiş ol
duğum o parayı bunlara da vereceğim, demiş. 
Bir defa orada dengeyi sağlamış. Tütün ikra
miyesine gelmiş, kavganın başına, çeşmenin 
başına. Bunun taksimi işini komisyon yapsın, 
demiş. Komisyon da, teessüs etmiş bir hayat ni
zamını bozmıyalım, demiş. 

Bakınız burada bir rakam vereyim. Birinci 
derecede, o tarihte bir subayın aldığı 22 bin li
radır. Şimdi demiş ki; filân tarihte aldıklarını 
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donduralım, hayat şartlarını bozmıyalım. Ora
dan artan tütün ikramiyesi varsa, tabiî bu in
sanlar. Allah ömürlerini uzun etsin, ölüp gidi
yorlar, berikilerine ilâve edelim demiş. O nis-
bette olmaz tabiî, artar Sonra, azaldıkça, o 
yükseldikçe, fazla kalır ise fazlasını da Hazi
neye mal edelim, demiş. Çünkü bunlar azalan 
bir nesil. Komisyon bu kadar güzel bir metin 
yapmıştıi'. Hükümetin ve Devletin yaptığı 17 
milyon liralık fedakârlığı da kıymetlendirerek 
huzuru âlinize getirmiştir, işin başında da arz 
ettiğim gibi duygularımızı bir tarafa bıraka
rak Hükümete teşekkür suretiyle kanuna müs
pet oy kullanalım. Saygılar sunarım. («Bravo» 
•sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim kifayet talebi vardır. 
Komisyon söz istiyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHlR 

AKMAN (Çankırı) — istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHlR 

AKMAN (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Huzurunuza getirilen kanun tasarısı üzerin
de lehte ve aleyhte bir hayli konuşuldu. Son 
iki arkadaşım kanun tasarısının lehinde ko
nuştular. 

Kanım tasarısının hareket noktası şudur, 
muhterem arkadaşlarım; harb malûlü ile vazife 
malûllüğü arasındaki fark nedir, bugünkü du
ruma göre harb malûlü ile vazife malûlü ne 
durumda olmalıdır, bunun üzerinde biraz mü
nakaşa etmek icabediyor. 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği veç
hile, bugünkü modern silâhlar muvacehesinde 
artık hazerde malûl olan yahut şehidolan kim
selerin de bir harb malûlü vaziyetinde olması 
gerektiğini, harbte gibi bir vazife gördüğünü 
kabul etmektedirler. Kaldı ki, esas olan nokta, 
harb malûllüğü keyfiyeti mânevi bakımdan 
üstün bir durumdur denilmektedir, doğrudur. 
Ama sonradan çıkan kanunlarla, biraz evvel 
arkadaşlarımız izah ettilerki, harb malûllüğü, 
ki bu (a) (b) (c) (d) fıkralarını ifade etmek
tedir; (d) fıkrası şu şekilde ilâve edilmiştir. 
«Hazerde ve fevkalâde hallerde emir veya va
zife ile uçuş yapan uçucularla, hangi meslek 
ve sınıftan olursa olsun, emirle vazifeli olarak 
tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki ve 
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yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve vazife ile 
dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıf
tan olursa olsun emirle vazifeli olarak denizal
tı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlar
dan denizaltıcılığın ve dalgıçlığın çeşitli se
bep ve tesirleriyle» demek ki, bu şekilde ma
lûl olanlar veya şehidolanlar vazife malûlü 
olarak kabul edilmiştir. Bunun bu şekilde va
zife malûllüğü olarak kabul edilmesinde belki 
de hizmetin ağırlığı veya riski nazarı itibara 
alınmıştır. Ama bir bombanın patlaması veya 
bir askerî fabrikada her hangi yüksek derece
deki bir izabe fırınında husule gelecek patla
manın neticesinde de ölen bir çok erler, subay
lar mevcuttur, bunun içerisinde askerî memur
lar da mevcuttur, bu vaziyet karşısında bir 
çığır açılmış olduğuna göre, havadaki bir su
bay, denizaltındaki bir subay veyahut er öldü
ğünde harb malûlü sayıldığı halde, yukardan 
düşecek bir uçak, aşağıdaki erleri veya subay
ları öldürürse bir hava alanında, yahut bir 
harb gemisiyle bir denizaltı çarpışırsa, harb 
gemisindeki vazife malûlü olacaktır, dsnizaltı-
daki harb malûlü olacaktır. Yani bu misalleri 
uzatmak icabederse hakikaten bu kadar farkı 
gözetmeye imkân yok. Burada büyük bir fark 
bulamayız. Şu halde denizaltı ve harb gemisi, 
birisi denizin üstündedir, birisi denilin altın
dadır, çarpıştılar. Birisi harb malûlü, diğeri 
vazife malûlü vaziyetmdedir. 

Bu itibarla Hükümet bir tasarı getirmiştir. 
Bu tasarıda deniyor ki; bu suretle orduda va
zife görürken malûl veya şehidolanlar harb ma
lûlü sıfatını ihraz eder ve bu suretle de harb 
malûlü zamlarmdan ve tütün beyiye ikramiye
sinden istifade ederler. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün beyiye ikra
miyesi, biraz evvel arkadaşımız bir hayli iza
hatta bulundular, alabildiğine gitmektedir. Mi
sal olarak 1967 de tevzi edilen tütün beyiye ik
ramiyesi birinci sınıf harb malûlü için 27 bin li
radır. 1968 de bu, 34 bin lira olacaktır. 6 ncı 
dereceden bir harb malûlü 1968 de 13 bin lira 
tütün ikramiyesi alacaktır. 1967 de 11 bin lira 
almıştır. 

Şimdi, tasavvur edelim; meselâ bir yarbay 
yaJhüt bir allbay diyelim. Emekli maaşı alacaktır 
2 (bin lira, taihminen 30 sene hizmet üzerinden, 
% 60 vazife malûlü zammı alacaktır, bunun 
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üzerine ayrıca harb malûlü zammı olarak da 600 
lira alacaktır. Bunun yanında tütün beyiye ik
ramiyesinden de istifade edecektir, harb malûlü 
olduğu takdirde. Komisyona tasarı geldikten 
sonra biz üzerinde durduk. Halihazırda harb 
malûlü durumunda olan kimselerin almakta ol
dukları tütün beyiye ikramiyelerini donduralım, 
dedik. Dondurduk nitekim. Bugün 1967 senesi 
olarak 27 bin lira alacaktır; kanun çıkmadığı 
takdirde 1968 de de Şubat ayında tevziat yapı
lacaktır, 34 bin lira alacaktır. Yani senede 34 
bin lira, demek ki ayda aşağı - yukarı 3 bin lira 
yalnız tütün ikramiyesinden alacaktır birinci sı
nıf bir hrb malûlü. Maaşı ayrıdır. Şurasını ka
bul etmek lâzım ki, biraz adalet ve müsavat ye
rine getirilmelidir. Malûl, malûldür, kolu kop
muş, bacağı kopmuş, çalışamıyacak durumdaidır 
malûldür. Tütün ikramiyesi alabildiğine yükse
liyor. Bu sene 34 bin gelecek sene 50 bin lira, 
3 sene sonra 100 bin lira olacaktır. O halde bu
nu bir noktada durdurmak, diğer malûl, şehit 
yetim durumda olanları da himaye etmek ye
rinde olacaktır. 

Dedik ki; aynı seviyeye geldikleri takdirde 
bu beyiye ikramiyeleri Hazineye intikal eder. 
Bir vazife yapmış olan bir harb veyahut vazife 
malûlünün, şüphesiz ki, idamei hayat etmesi için 
Devlet ona elini uzatacaktır, ama onu uzun 
müddet zengin etmenin de gayreti içinde olmı-
yacaktır. Yani üç sene sonra 100 bin lira gibi 
tütün ikramiyesi alınırsa bunun üzerinde dur
mak ioabeder, buna bir dur demek lâzımgelir. 
Biz demiyoruz ki, harb malûllerimize bir şey 
vermiyelim, bilâkis, bugün, aylık zamlariyle bir
likte, 5 bin, 6 bin liria alanlar vardır, Güle güle 
harcasınlar, fakat diğer vazife mâlûlllerini de bu 
seviyeye getirmek ve bu suretle orduda eşitliği 
husule getirmek ve subaylar araisında ve erler 
arasında farklılığı kaldırmak yerinde Ve adalet
li bir hareket olur. 

Muhterem arkadaşlarım, sivil» memurlardan 
da bahsedildi. Şüphesiz ki, sivil memurların va
zife malûllüğü üzerinde de Hükümetçe hazır
lık yapılmaktadır. Bunun için de yakında bir 
kanun tasarısı getirilecektir. Bununla onu ka
rıştırmak mümkün olmıyacaktır. Çünkü, tama
men maddeleri değişiktir. Bu şekilde vazife ma
lûlleri harb malûlleri sıfatını ihraz etmektedir-
lar. Onun için sivil memurları buraya koymak 

mümkün değildir. Bu itibarla bu tasarının için
de yer verilmemiştir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Kanun tasarısı
nın kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Soru soracaklardır. Buyurunuz 
Sayın özoğnl. 

NAZMİ ÖZOĞÜL (Edirne) — Sayın Sözcü, 
Komisyonun verdiği kararı savunurken birinci 
derecede bir harb malûlünün 1967 senesinde 27 
küsur bin lira aldığını ve 1968 senesinde de 34 
bin lira alacağını ifade ettiler. 

Bir şehit ailesinin 1967 senesinde bir kuru ek
mek karşılığı olan ayda 165 lira ve 1968 senesin
de de yine bir kuru ekmek karşılığı olan 180 li
ra aldığını ifade edebilirler mi? Acaba bu söy
lediklerim doğru mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHİR 
AKMAN (Çankırı) — Efendim, müsaade eder
seniz şu şekilde konuşalım; bir şehit ailesi 250 
lira emekli maaşı almaktadır. 

NAZMİ ÖZOĞÜL (Edirne) — Emekli maaşı
nı sormuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHİR 

AKMAN (Devamla) — Hepsini beraber söyliye-
ceğim, mukayesesini eyle yapacağım, müsaade 
ediniz. 

Diğerinde 1 981 lira almaktadır. Bu sene 
2 152 lira alacaktır. Demek ki, ayda 170 lira 
düşüyor 250 lira daha alıyor. Şu halde 420 lira 
bir para almaktadır. Bana verilen rakamlar 
bunlardır. 

BAŞKAU — Başka sual sormak istiyorlar? 
Buyurunuz efendim. 
NAZMİ ÖZOĞÜL (Edirne) — -Hasar malû

lünün harb malûlüne eşidolduğımu ifade ettiler, 
zabıtlara tescil edildi. Harb malûlü muharebe 
meydanında düşman kurşunu ile bu maluliyet 
safhasına girmektedir. Hazar malûlü de aynı sı
nıfta mütalâa ettiklerine göre, acaba hazarda 
da düşman kurşunu mevzuubahis midir, değil 
midir? Bunu sormak istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAKİR 
AKMAN (Çankırı) — Zannedersem bu hususta 
izahatta bulunduk, dedik ki; hazarda denisaltı-
ları ile havada uçaklarda gehidolanlar harb ma
lûlü sayılıyor. O halde ne kalıyor? Karada her 
hangi bir yerde bir bombanın patlamasiyle şe
hit veya malûl olan kimse de harb malûlü sayı-

— 449 — 



M. Meclisi B : 47 10 . 2 . 1969 O : 1 

lıyor. İkisi arasındaki farkı nasıl tebarüz etti
receğiz; ikisi arasındaki fark bu. O da ölüyor, 
şehidoluyor, netice bu. Yani bir kapı acıkmış. 
Uçaktan düşen bir subay veya er, şehidoluyor, 
harb malûlü oluyor, denizaltıdaki harb malû
lü oluyor, aynı zamanda harb gemisinde olan 
olmuyor. Bunu müsavi kılalım, dedik. Gedik 
açılmıştır. Binaenaleyh bu gedik açıldığına göre, 
diğerlerini de aym şekilde muameleye tabi tuta
lım, dedik. Hareket noktamız da budur. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; vatan müdafaası için şehidolan 
veya gazi olan ve tarihimize malolan muhterem 
Türk vatandaşları için ve yine Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin harbe hazırlanmasında malûl olan yi
ne kıymetli Türk vatandaşları, Silâhlı Kuvvet
ler mensupları arasında burada mukayeseli bir 
konuşma yapmayı sureti katiyede düşünmüyo
rum. Çünkü, birisi bu vatanın müdafaası için 
hayatını vermiş veya gazi olmuş, öbürüsü bu va
tanın müdafaası için yine harb hazırlıkları ara
sında ayağını, kolunu kaybetmiş, bu vatanın gü
zide evlâtlarıdır. 

Burada hissî bir münakaşaya girmek, mese
leyi hissî bir ortama götürmek istemiyorum. Sa
dece, bu kanunu huzurunuza Hükümetin getir-
mesindeki objektif unsurlara temas edeceğim. 

Hükümetiniz bu kanunu niçin huzurunuza 
getirmiştir? Harb malûlleri ve şehitleri, şehit ye
timleri için Emekli Kanununa göre verilmekte 
olan maluliyet maaşlarına ilâveten subaylar için 
300 ilâ 600, erler için 80 ilâ 200 lira zam veril
mekte, yani maluliyet maaşları zait subaylar için 
300 ilâ 600, erler için zait 80 ilâ 100 lira veril
mekte idi. Ve yine harb malûlleri için zait, 
1485 sayılı Kanuna göre tütün beyiyelerinden 
muayyen bir nisbet tevzi edilmekte idi. Vazife 
malûllerine ise, sadece Emekli Kanununa göre, 
kadro kanununa göre bağlanan bir maluliyet 
maaşından ibaret idi. Hükümetiniz, bu kanuna 
göre vazife malûllerine de maluliyet zammı olan 
300 ilâ 600 lira arasında subaylar için, erler için 
80 ilâ 200 lira - ki Sayın Hamdi Orhon biraz ev
vel bunun rakamını söylediler - 15 ilâ 16 milyon 
lira tutan bu meblâğı vatan müdafaası için ko
lunu, bacağını, vücudunun bir kısmını veren bu 

güzide vatandaşları için bu kadar miktarı ayır
mayı, kendisi için bir vazife saydı, bu kanunu 
huzurunuza sevk etti, 

Ancak diğer taraftan, 1485 sayılı Kanuna 
göre ayrıln tütün beyiyelerinin durumu hak
kında da size kısaca bir, iki rakam arz etmek is
terim : 

Tütün beyiyelerinin bu seneki miktarını bu 
sabah imzaladım. Arkadaşlarım, bu seneki, ya
ni 1968 deki tütün beyiyeleri tutarı 60 milyon 
lirayı bulmuştur. Bu miktara karşılık, harb ma
lûlleri subay geçen sene 354 iken, bu sene 29 
malûl vatandaşımızın acı ölümleriyle 325 e düş
müş, er 3 967 iken 3 266 ya düşmüş bulunmak
tadır. Bu şekilde, harb malûlü subay ve erlerin 
miktarında azalma ve tütün beyiyelerindeki 
satışlar sebebiyle her yıl artma kaydedildiği için, 
yine bu seneki rakamları, bu sabah tasdik etti
ğim rakamları arz ediyorum. Birinci sınıf malûl 
subay için 34 362 lira, er için 17 181 lira dağı
tılacaktır. 

işte Hükümetiniz Türkiye'nin hayat standart
larına göre, bir harb malûlü vatandaşa verilme
si icabeden beyiye rakamına ulaşıldığı kanaatin
dedir. Aksi takdirde, bu rakamların bir taraf
ta adedin yükselişi ve satışların artışı sebebiyle 
bu rakamlar senebesene artacak ve senede 6 -
7 milyon lira beyiye miktarında artış olmakta
dır. Nüfus artışı, satışa göre bu nisbet 6 - 7 ye
rine, senede 10 milyon lira gibi bir rakam halin
de artacaktır, işte bu kanun ile biz, muayyen 
bir rakamda bunu dondurmayı, harb malûlleri
mizin hayat standartlarını indirmeyi düşünmü
yoruz. Bu kanunun neşri tarihinde vardığı ha
yat standartlarını tesbit etmek ve bundan son
ra kendi verdiği imkânlara ilâveten, yani 16 mil
yon liraya ilâveten, tütün beyiyelerindeki artan 
miktarı taksim etmek ve bu nisbete geldiği za
man da bunu bir fonda toplamak ve o zaman 
Yüce Meclisiniz ve Hükümetiniz yeni bir kanun
la bu fonda toplanan parayı sivil malûllere ve
ya bu maluliyet nisbetlerine göre ayarlama im
kânlarını hazırlıyacaktır. Ancak, bu kanun ile 
bir adaletin, bu kanun ile bugüne kadar sa
hipsiz bıraktığımız bir zümrenin derdine Hükü
metiniz eğildiğine kanidir. 

Sayın Nazmi özoğul arkadaşım burada bir 
beyanda bulundular. Şunu ifade edeyim ki, Hü
kümetiniz kanunları sevk ederken hiçbir tesirin 
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altında kalarak değil, kendi görüşüne göre bu 
kanunu hazırlamıştır. Yoksa, o zaman Genel
kurmay Başkanı olan bugünkü Cumhurbaşkanı
nın tesiriyle bu kanun huzurunuzda değildir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Nitekim, biraz evvel Sayın Hamdi Orhon ar
kadaşım da, bu kanunun çok daha evvel gelip 
müzakere edildiğini ve burada bu müzakerelerin 
yapıldığını, ifade ettiler. 

İkincisi; arkadaşlarım 64 ncü maddeye bir 
fıkra eklenmesinin doğru olmadığını, ifade etti
ler. Halbuki, 6306 sayılı Kanun ile daha evvel 
bu değişiklik yapılmış ve denizaltı ve Hava 
Kuvvetleri personelinin, uçucuların ve harb ma
lûlü gibi istifade ettirilmesi düşünülmüştür. 

Arkadaşlarım size bir rakam söyliyeyim; Ge
çen sene Kasım aylarında, Yüce Meclisiniz bü
yük heyecanla Hükümetinizi teşvik etti, Kıbrıs 
olayları oldu ve burada miktarını arz etmiyeyim, 
büyük bir kitle Kara Kuvvetlerinden seferber 
oldu ve kışlalarından karargâhlara çıktı. Bu na
kil sıralarında 17 Türk eri yolda şehidoldu. Ve 
bunlar bir emirlerinizle bir harb hazırlığına yola 
çıkmış Türk evlâtları idi. (A. P. sıralarından 
«Tamam Sayın Bakan» sesleri.) Ve bunlara bağ
ladığınız para 250 liradır, arkadaşlarım. 

İşte bu kanun, böyle bir haksızlığı gidermek 
için, tamamen sosyal adalet esprisi içerisinde ve 
Türk Milletinin iftihar ve gurur duyduğu harb 
malûllerinin mânevi haklarını düşürme veya al
ma gibi hiçbir gayeyi hedef tutmıyan bir ka
nundur. Bu kanuna müspet oy vermenizi hepi
nizden istirham ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
İBRAHİM AKSOY (Madrin) — Sayın Ba

kandan bir sorum var, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir soru var efen
dim. 

İBRAHİM AKSOY (Mardin) — Efendim, 
görüşülmekte olan kanun ile harb mâlûlleriyle 
şehit yetimlerine dağıtılacak inhisar beyiyeleri 
için bir itirazımız ve diyeceğimiz yoktur. Yal
nız, bu kanunun son kısmındaki Hükümet tek
lifi bölümünde, Hükümet vergi açığım kapatmak 
için getirdiği kanun teklifinde, bu kanunun mad
delerini ortadan kaldırıyor. Bu hususu anlıya-
madık. Sayın Bakan lütfeder, izah ederler de 
bizleri tenvir ederlerse, memnun oluruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Hangi kanun ile efen
dim? Bu kanunda böyle bir şey olduğunu bil
miyorum. 

İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Bu elimde
ki tasarı metninde, yani 1969 yılı Bütçe finans
manı için Vergi Kanununda yapılacak değişik
likler ile ilgili tasarıda, 36 ncı maddenin 7 nolu 
bendünlde, «inhisarlar beyiyeleri üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve 
tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarihli ve 1485 sayılı 
Kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddeleri» kaldırılmış
tır, denilmektedir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU ((Devamla) — Bu kanun geldiğinde, 
o 'kanunu Sayın Maliye Veküüne sorduğunuz 
zaman her halde cevabım arz edecektir, sayın 
hatip. 

BAŞKAN — Efenidim, biraz evvel kifayet 
önergesi olduğunu arz etmiştim. Şimdi Komis
yon ve Hükümet konuştu, söz alan arkadaşlarım
dan sırada olan ilk arkadaşla son sözü veriyo
rum. Bilâhara kifayet önergesini okutacağım. 
Kifayet önergesi aleyhinde de bir arkadaşımız 
söz istedi, ona da söz verdikten sonra tasvibini
ze sunacağım. 

Sayın Mehmet Ali Arsan, söz sırası sizindir, 
buyurun. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çanları) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmacı arka
daşlarımız bu mesele üzerinde lehte ve aleyhte 
birçok fikirler ileri sürdüler. Mulhalkikak ki, ko
nu hem lehte, hem aleyhte, Sayın Hamdi Orhon 
arkadaşımızın söylediği gibi, konuşulabilecek 
bir konu. Fakat gerek Parlâmento olarak, ge
rek Anayasamızın metin ve ruhunda., hiçbir 
zümreye diğer birinden f arkh muamele yapması 
öngörülmez., Yani daha evvelden Meclislerimiz
den çıkmış bâzı haklar bakımından, yine aynı ca
miada Hava ve Deniz kuvvetlerinin dışında ka
lan Kara Kuvvetleri oaJmıiaJsınldaM mâlûlleriflı bu 
tütün gelirlerinden istif ade ödememeleri ile kar
şı karşıyalar. Bu, bugünkü düşüncemize göre ne 
sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşmaktaidır, ne de 
adaletli düşünen insanları bu tarzda böyle ada
letsiz bir düşünceye sevk etımez. Yani gerek ta
limde, gerek tatbikatta, gerekse harb zamanın
da şehit olmak veyahut ölmek, insan kıymeti ba
kımından bir farklılık arz etmez. Bunun esprisi 
olarak şunu demek istiyorum ki, insanın sava-
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sırken ölmesi de neticede bir ölümdür; hazarda 
yurt müdafaasında doğacak bir tehlikeye karşı 
kendimi hazırlarken ölümü de aynı derecede kııt-
ısî, aynı derecede valtam için olduğumu kabul et
mek lâzımdır. Yani, «bugün havacıların orduda
ki uçuş süreleri bakımından yaptıkları hizmet 
fcaradalkilerden daha ileridir, yani onlar daha 
tenlikli bir işle uğraşıyorlar» giilbi bir mantık
la hareket edersek veya denizdeki dalgıcın ka-
radakilerdem daha fazla tehlikeli bir vazife yap
tığını söylersek yanılmış oluruz. 

Bugün en emin nakliyat hava nakliyatıdır. 
Yani hava nakliyatı karadekfi nakliyattan tra
fik kuralları bakımındam daha emniyetlidir. Bu
mun tehlikeli olduğunu iddia etmek, dünyadaki 
uçak kazalariyle veya orduda meydana gelen ha
va kazıalariyle karada meydana gelen kazaları 
karşılaştırdığımız zaman, kara nakil vasıtala-
riyle yapılan kazaların ve ölümlerin uçaklardan 
çok daha fazla olduğunu orantılı şekilde gör
mek mümkündür. Yani, «birbirinden daha faz
la tehlikelidir, onun için bunlar şunun hakkı
dır» diye bir iddiaya girmek, birtakım istatâs-
tıikî bilgiler karşısında hakikatler ortaya çıkın
ca ciddî olarak böyle bir tefrikin yapılamıyaca-
ğı ve yanlış olduğu anlamına gelir. 

Şimdi genel olarak şunu arz etmek isterim 
ki, gerek talm zamanında, gerek bir manevra 
esnasında memleket savunmasında üzerine va
zife almış olan askerlerimizin, subaylarımızın 
kara hizmetlerinde şehit olanlarının, kolunu, ba
cağını kaybedenlerinin de haklarımı diğer em
salleri gibii sosyal adalet anlayışı içimde âdil bir 
tevziatla Yüce Meclisinizin vermesi lâzımdır. 

Biz şimdi burada bu kanun şehitlik anlamı
mı değiştiriyor veyahut şu, bu... Ne olursa ol
sun, evvel emirde ortada bulunan haksızlığı gi
dermek için Yüce Meclisin bu kanuna müspet 
oy vermesini rica eder, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo
rum. 

Sayım Başkanlığa 

Kanulm tasarısı vuzuha kavuşmuştur. Görüş
melerin kâfi olduğuna karar alınmasını arz ve 
teklif ederimi. 

Adnam Akın 
Balıkesir Milletvekili 

Sayın Başkanlığa 

Grörüşülmekte olan kanun tasarısının kifaye
tini arz ederim. 

Ağrı Milletvekili 
Albdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Sayın Hasan Akçalıoğlu, kifa
yet önergesi aleyhinde söz istemişsiniz, buyuru
nuz. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Müzakere etmekte bulunduğumuz 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine mütedair Hükümet tasarısı Silâhlı Kuv
vetler camiası içerisinde eşitliği, sosyala ada
leti sağlıyacak mühim bir kanun tasarısıdır. 
Aynı zamanda bu kanun tasarısı, birçok ha
tip arkadaşların tebarüz ettirdikleri gibi, geç 
kalmış bir adaletsizliği, bir haksızlığı, bir züm
renin mağduriyetini de gidermiş olacaktır. 
Bu bakımdan bu gibi Önemli bir kanunun mü
zakeresini, «altı kişi konuşmuştur», diye ye
terlik önergesiyle konuşmak istiyen arkadaşla
rımızın konuşmalarını kısıtlamamak icabeder. 

Harb ve sulh hali biliyorsunuz ki, bugün 
için bir formalite farkından ibarettir, bâzı ah
valde. 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, kifayet aley
hinde söz istediniz, esasa giriyorsunuz. İstir
ham edeceğim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Çün
kü,. ikinci Cihan Harbinde malûmuâliniz Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti Almanya'ya harb 
ilân etmişti, fakat fiilen bir harb, bir muha
rebe cereyan etmemişti. Bir işten maksat ne 
ise hüküm ona göredir, şeklinde bir hukukî esas 
vardır. 

Malûmuâliniz askerliğin İçihzmet Talimat
namesinde tarifi şu şekildedir : «Türk Vata
nını, Türkiye isiklâl ve Cumhuriyetini koru
mak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak 
mükellefiyetidir.» 

Şu halde hazar halinde askere alman va
tandaşlarımız da harb sanatını öğrenmek için 
Devlet tarafından, Hükümet tarafından as
kere alınıyorlar. Neticede aynı şey vâki oluyor; 
ikisi de farzedelim ki, bir uzvunu kaybediyor. 
Neticeyi değiştirmez. 
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BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, istirham edi
yorum yterlikten başka yere taşmayın. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Peki, 
bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki diyorsunuuz, aynı şekil
de devam ediyorsunuz, efendim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Muh
terem rkadaşlar; yeterlik önergesinin aleyhin
de oy verirseniz konuşmak istiyen arkadaşlara 
da konuşma fırsatı vermiş olacaksınız. Bu ba
kımdan yeterlik önergesi aleyhinde oy verme
nizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, birkaç arkadaşın imzasını taşıyan 
bu tasarı ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan tasarının sivil - asker 

arasında sebepsiz fark husule getirmiş olması 
. ve vazife malûlü ile harb malûlü arasındaki 

farkı da kaldırmış bulunduğundan, tasarının 
daha âdil bir şekilde tedvini için Komisyona 
iadesini arz ve teklif ederiz. 

Sivas Uşak 
Tevfik Koraltan Fahri Uğrasızoğlu 

Eskişehir Kırşehir 
Aziz Zeytinoğlu ibrahim Boz 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — öner
geyi izah etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge gayet açık, 
istirahm elerim. İmzaları okunan arkadaşları
mız bu tasarının Komisyona iadesini istiyorlar. 
Esbabı mucibesini de kısa olarak belirtmişler 
Zaten bu istikamette konuşan bir hayli arkadaş 
oldu. Binaenalyh, kifayeti de kabul ettiniz. Bu 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun. 64 ncü mad
desine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası ek

lenmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkra

sından sonra aşağıda belirtilen (e) fıkrası ek
lenmiştir. 

(e) hazarda ve fevkalâde hallerde talim, 
tatbikat ve manevra sırasında veya iç Hizmet 
Kanununun ve Yönetmeliğinin gerektirdiği as
kerî vazifelerin ifası sırasında bu vazife ve hiz
metlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kırbaş-
lı daha evvel söz istemişlerdi. Sayın Kırbaşlı?.. 
Yok. Sayın Uğrasızoğlu buyurunuz. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzakere 
etmekte olduğumuz tasarı 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (d) fık
rasının değiştirilmesi hakkındadır. Arkadaşla
rımız bu maddenin neye delâlet ettiğini açık bir 
şekilde ifade ettiler. Özetlemek icabederse neti
ce şudur : 

Şimdiye kadar Deniz ve Hava Kuvvetlerine 
uygulanmakta olan tütün beyiye zammının 
Kara Kuvvetlerine de uygulanması öngörül
mektedir. Bendeniz bu hükmün katiyen karşı
sında değilim. Hükümet yerinde bir görüşle bir 
kanun tasarısı getirmiş ve Kara Kuvvetleri sı
nıfları arasındaki farkı kaldırmak istemiştir. 
Bunun prensibinde mutabıkız. Ancak muhtelif 
arkadaşlarımızın temas buyurdukları gibi, şe
hit elan vatandaşlarımız ile hazarda vazife ba
şında ölen vatandaşlarımızın bir noktada farklı 
tutulması icabeder. Harbin mânası, vatandaşın 
memleketini koruması bakımından başka bir 
şeydir; vazife başında şehit olmak, o da başka 
bir şeydir. Bu bakımdan bu farkı kanun ortaya 
koymadığı için ve harb esnasındaki şehitlerle 
vazife esnasındaki şehitler arasındaki farkı bu 
tazminat, tütün beyiye \ tazminatı dağıtılırken 
göz önüne almadığı için bu noktanın karşısında 
bulunuyorum. Aynı zamanda Komisyon Sözcü
sü sivil memurlar hakkında bu rejimin uygu
lanması için halen çalışılmakta olduğunu ve bu
nun bilâhara getirileceğini ifade buyurdular. 
Halbuki T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgi
li bir madde değiştirilirken, bundan evvelki mü-
zakerelerdeki konuşmalarınızda devamlı şekilde 
mütalâa buyurduğunuz gibi, her türlü farkın, 
eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin toptan göz 
önüne alınması ve hepsine birden tedbir alın
ması iktiza eder. 
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Şimdi, Hava Kuvvetlerine, Deniz Kuvvetle
rine tatbik edilen rejim Kara Kuvvetlerine de 
tatbik edilecektir. Ama sivil memurların bu 
konu ile ilgili durumları bir tarafa bırakılmış
tır. Biz bu noktaya karşıyız. Bu noktaya karşı 
bulunduğum için birinci madde üzerinde söz al
dım. Hükümetimiz ve komisyon şayet bu farkı 
ortadan kaldırıcı, sivil - asker farkını ortadan 
kaldırıcı bir tasarı getirmiş olsaydı, öyle tah
min ediyorum ki, uzun münakaşa ve müzakere
lere lüzum kalmadan bu kanun ittifakla kabul 
edilip geçerdi. Binaenaleyh, bu bakımdan eşit
lik sağlanmamıştır, adaletsizlik giderilmemiştir, 
ancak bu zümre vatandaşımızın durumu korun
mak istenmiştir. Buna karşı değiliz, doğrudur, 
haklıdır. Ama bunlar korunurken öbür taraf
ta aynı mahiyette seferde ve hazarda şehit olan, 
malûl olan sivil personelin durumunun da göz 
önüne alınması iktiza ederdi, işte bu yapılma
mıştır, kanunun boşluğu ve noksan tarafı bu
dur. Ben bu durumu huzurunuzda belirtmek 
istedim. Arzu ettik ki, komisyon bunu geri al
sın, değişiklik teklifinin sivillere de teşmilini 
mümkün kılan tedbiri bulsunlar, getirsinler be
raber çıkaralım. Bulamadıklarını ifade etmiş
lerdir, o halde yürürlük maddesi üzerinde bir 
değişiklik yapmak suretiyle sivil personel ile 
ilgili rejim uygulanıncaya kadar bu kanunun 
da yürürlüğe girmemesi iktiza eder. Teşekkür 
ederim, 

BAŞKAN — Maddeler üzerindeki konuşma
ların 5 er dakika ile kısıtlanmasını istiyen bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Maddeler üzerindeki görüşmelerin 5 er da
kika ile tahdidini arz ve teklif ederim. 

Abdülbâri Akdoğan 
Ağrı 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmivenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Açalıoğlu?.. Yok. Sayın Özoğul, bu
yurun. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, hatip arkadaşlarımız, maalesef söz
cü arkadaşımız dâhil, burada bâzı beyanları za
bıtlara geçirdiler. 

Ben şahsan bu konuda bir teknik eleman ola
rak çok üzüldüm. Bugün Harb Okulunun niza

miyesi vardır; Harb Okulu nizamiyesinin kapı
sında komünistlere karşı Kore'de savaşıp can 
veren şehitlerin isimleri hakkedilmiştir. istiklâl 
Muharebesinde can veren şehitlerin ismi kapı
sına hakkedilmiştir. Çanakkale muharebelerinde 
savaşıp can veren büyüklerin isimleri hakkedil
miştir. Her gün Harb Okulu öğrencisi talime 
girip çıkarken bu isimleri selâmlıyarak girer
ler ve selâmlıyarak çıkarlar. 

Fakat görüyoruz ki burada, seferle hazarın 
hiç farkı yokmuş. Yani hazarda, evet muhterem 
bir vazife yapmışlar, kabul ediyoruz, biz aley
hinde değiliz. Ama Türk istiklâli tehlikeye gir
diği gün muharebe meydanına gönüllü olarak, 
istiklâl Muharebesine gönüllü olarak Sakarya'
da yirmi bin şehit can vermiştir, kaçan da ol
muştur. Harb tarihi okuyan insanlar bunu çok 
iyi bilirler. Bunlar bir vatanı kurtarmak için 
can veriyorlar. Hazarda ise, ben kasden bir 
cümle halinde ilk konuşmama başladığım za
man hizmette ihmal mükâfatlandırılmaz kay
dını koydum. 

Evet, hazarda ihmal yüzünden olmaktadır. 
Eğer teknik elemanları hakikaten muhterem 
Hükümete doğru olarak bunu ifade etsey diler, 
ihmal yüzünden olduğu meydana çıkacaktı. Ben 
kabul etmiyorum, bir bombanın patladığı
nı, ben bir tankın devrilmesini asla ka
bul etmiyorum, mutlaka bir ihmaldir, ihmal 
mükâfatlandırılıyor. Evet, bir kol kopmuştur, 
onun bir bedeli vardır; fakat bir milletin ayak
ta durması için biz burada edebiyat yapmadık, 
maalesef bir hatip arkadaşımız burada edebiyat
tan bahsetti. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Maddeyle 
ilgili konuş. 

NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Maddeyle 
ilgili konuşuyorum. Çünkü iç Hizmet Kanunu 
hizmetten bahsediyor. Okursan maddeyi hizme
ti de sefer vaziyetine sokmuş... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım, efen
dim. 

NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Evet, mu
harebe meydanında kulağından kurşun geçmi-
yen insanın muharebeyi takdir edemiyeceği çok 
tabiîdir. Hamamda bir çay içilirse onun kıyme
ti başkadır, fakat nakıs 45 te bir çay içilirse 
onun kıymeti bambaşkadır. 
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Ne acıdır ki, biz nakıs 45 te o çayın kıyme
tini ifade edeceğimize hamamda içilen çayın 
kıymetini burada ifade ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 1 nci maddenin aley-
hindeyim. Zabıtlara geçirmek için söz almış bu
lunuyorum ve zabıtlara Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında bir Rus Sefirinin verdiği bir rapo
run bir iki kelimesini de geçirmek isterim. 
Türk varlığının yıkılması için Deli Petro, o za
manki İstanbul'da bulunan sefirden bir rapor 
alıyor. Tarihi okuyanlar çok iyi bilirler. Türk 
Milletinin yıkılabilmesi için bir tek şart oldu
ğunu ; onun da o milletin mânevi kuvvetlerinin, 
mukaddesatının yıkılması icabettiğini raporun
da belirtmiştir. Evet, Türk Milletini hiçbir za
man cepheden yıkamazlar. Çünkü onun mânevi 
bir kudreti vardır. Şehitlik müessesesi, harb 
malûllüğü müessesesi, Türk Milleti, Türk Ulu
su için çok önemli bir müessesedir. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, lütfen cümlenizi 
tamamlayınız, vaktiniz doldu. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Bunun için 
her iki müessesenin harb hazırlığı bakımından 
bir kıymeti vardır, diğer müessesesini de ha
zırlık bakımından kıymeti vardır. Fakat, hiçbir 
zaman harb malûlü, harbde şehit olan bir zatın 
hazardaki bir malûlle, yaptığı hizmet bakımın
dan da, eşitliği olamaz, mutlaka farklıdır. Bunu 
zabıtlara tescil etmek için söz almış bulunuyo
rum. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 
ABDÜLBÂRl AKDOĞAN (Ağrı) — Ben 

söz istememiştir. 
BAŞKAN — Demin not ettirdiniz, vaz geç

tiniz efendim, 
Sayın Kabadayı buyurun.-
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bu mevzuda ka-
natim odur ki, harb malûllüğü ve vazife malûl
lüğü tefriki bundan kırk - elli sene evvelki 
harb esaslarına göre konmuş tefrik ve ölçüler
dir. İkinci Dünya Harbinden itibaren muhare

be ve muharebe silâhları o kadar çok tekâmül et
miştir ki, bir manevra, bir tatbikat âdeta harb-
ten farksız hale gelmiştir. Orada insan, tıpkı 
harbteki gibi kendini feda etmeye mecburdur. 
Ağar şartlarda tıpkı muharebedeymiş gibi işle
yebilmek zorundadır. Bir harb, hiçbir milletin 
başına vermesin, felâkettir. O harbte malûl 

oldu diye bir hakkın ilânihaye gitmesi, zaman
la terakki eden silâh ve askerlik şartlarının 
icabından mütevellit vazife malûlü olan in
sanlara bu hakkın verilmemesini ben her şeyden 
evvel akli ve vicdan yollariyle kabili telif bul
muyorum. Bu aradaki farkın giderilmesi her 
şeyden evvel vicdanlarda ve maşerî vicdanda 
işleye gelen bir yarayı dindireceği kanısında
yım. 

Sivil ve asker farkı.. Onun üzerinde uzun 
boylu mütalâa edecek değilim. O da evlâdı va-
tandn\ Kaderde, kıvançta, tasada, yasada bera
ber olan insanlar aynı şartlarla vazife görü
yorlarsa bir eşitliği sağlamak için onlara da 
verilmesinin bir vicdan duygusu, bir insani 
görüş olarak kabulünü istirham etmekteyim. 
Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Efendim madde üzerinde baş
ka söz alan olmadığına göre değiştirge öner
geleri var, onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun başlığının ve 1 nci maddesinin 

aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Rize Aydın 
ismail Sarıgöz Reşat özarda 

«5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun. 

Madde 1. — 55 nci ve 56 nci maddeler hü
kümlerine göre, bağlanan vazife mâlûlüğü ay* 
lıklanna, malûllük derecelerine göre, aşağıda
ki miktarlarda maktu zam eklenerek ödenir. 
Maluliyet derecesi İştirakçiler için Erler için 

1 600 200 
I 2 500 180 

3 450 160 
4 400 140 
5 350 120 
6 300 100 

64 ncü maddeye göre harb malûllüğü taz
minatı alanlar bu zamdan faydalanamazlar. 

Maktu zamlar 27 . 2 . 1959 tarih ve 7236 sa
yılı 28 . 2 . 1961 tarih ve 279 sayılı, 25 . 1 . 1962 
tarih ve 5 sayılı kanunlara göre ayrıca zam
ma tabi tutulmaz. 

Vazife malûlleri 65 nci maddenin (a) ve 
I (b) fıkralarında yardımlardan faydalanırlar. 
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Maktu zamlar 68 nci maddedeki esas ve 
nisbetîerde dul ve yetimlere intikal eder. 

Zamlarla yapılan ödemeler her yıl fatura
sı karşılığında Hazine tarafından sandığa öde
nir.» 

İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Önergeyi izah 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi izah için söz istiyor
sunuz. Buyurun Sayın Sarıgöz. 

içtüzüğün mücmelen kaydına iltifat edil
mesini hatırlatırım. 

İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Pek muhterem 
arkadaşlar, az evvel okunan Reşat Özarda ar
kadaşımızla imzaladığımız takrirde belirtiğim 
görüşle, bu kanun tasarısının gerek Millî Sa~ 
vunma Komisyonundaki müzakeresi esnasında 
ve gerekse son defa intikal ettiği Geçici Ko
misyondaki müzakereleri esnasında Maliye Ba
kanlığı ile T. O. Emekli Sandığı ilgililerinin 
müştereken hazırladıkları bir metin idi. Bu 
metne komisyon içtüzüğün bir hükmü dolayı-
siyle şekil veremedi, ve tasarıya sadık kal-
roak mecburiyetinde kaldı. 

Ben, arkadaşımla müştereken verdiğim 
önergede görüldüğü üzere, 55 nci ve 56 ncı 
maddeye göre kendilerine vazife maluliyet ay
lığı bağlanmış olanlara, takrirde tesbit edilen 
nisbetîerde, harb malûlleri istifade etmemek 
kayıt ve şartiyle, harb malûllerine 64 ncü mad
dede verilen maluliyet tazminatını miktar ola
rak aynı aldım. Takririm iltifat gördüğü tak
dirde durum şu olacaktır: 5434 sayılı Kanının 
55 ve 56 ncı maddesine, giren bütün vazife ma
lûlleri, asker ve sivil tefriki yapmaksızın, ay
nı zamdan istifade edeceklerdir. Kalıyor bir 
tek farklı durum: Bu, silâhlı kuvvetler ma
lûllerinin tasanda istifadesini derpiş ettiği 
beyiye hisselerinden istifade edememe duru
mu. 

Çeşitli hatip arkadaşlarımız, 1485 sayılı Ka
nuna göre dağıtılmakta bulunan beyiye his
selerinin bugün yeniden tanzimini icabettirir 
bir duruma geldiğini ifde ettiler. Bu suretle 
Hükümetin, 1485 sayılı Kanunu yeniden tan
zim etmek suretiyle vazife malûller frn tevsi 
e dilin ek üzere, beyiye hisselerinden bir mik
tarını. da tefrik etme imkânını verecektir. 

Ben, 5434 sayılı Kanunun asker sivil tefriki 
yapmaksızın bütün vazife malûllerini bir 

kategori içinde mütalâa eden hükmüne müte
nazır ve bu hükmün vahdetini bozmıyacak bir 
teklifte bulundum. Teklife itibar etmenizi is
tirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon biraz ev
vel okuttuğum ve arkadaşım tarafından izah1. 
yapılan önergeye katılmamaktadırlar. Bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun bu maddeyle ilgili bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan tasarının 1 nci 

maddesiyle 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ncü maddesine eklenecek olan (e) 
fıkrasının açıklanan sebeplerden dolayı aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilerek kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Gerekçe : Geçici Komisyonun kabul ettiği 
metin, jandarma subay, astsubay ve eratının, 
iç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinin tahmil et
mediği ancak özel kanunları gereğince umu
mi emniyet ve asayiş, iç tedip ve hudut hare
ketleri ve bu görev ve hizmetlerin çeşitli se
bep ve tesirleriyle malûllüklere uğrama halini 
kapsamadığından (e) fıkrası adı geçen persone
lin bu görev hallerinden neşet eden malûllük
lerini de içine alacak şekilde yeniden kaleme 
alınmıştır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Tahir Akman 

Çankırı 
«(e) Hazarda ve fevkalâde hallerde talim, 

tatbikat ve manevra sırasında ve İç Hizmet Ka
nununun ve Yönetmeliğinin gerektirdiği aske
rî görevlerle özel kanunlarının tahmil ettiği 
diğer görevlerin ifası, sırasında ve bu görev 
ve hizmetlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle»; 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okuttuğum ko
misyonun 1 nci maddenin değiştirilmesi hak
kındaki önergesini Yüce Meclisin tasvibine su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değiştirge önergesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi şimdi kabul ettiğiniz şekilde oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 5434 sayılı T. 0. Emekli San

dığı Kanununun 64 ncü maddesinin (a), (b), 

456 



M. Meclisi B : 47 10 . 2 . 1969 O : 1 

(c) ve (d) fıkralarına göre harb malûlü statü
sünde bulunanların ve şehit yetimlerinin 1485 
sayılı Kanun uyarınca almakta oldukları tütün 
beyiye ikramiyeleri 1967 yılında dağıtılan mik
tarlar üzerinden saklı tutulur. 

Bu kanun uyarınca harb malûlü ve şehit ye
timi sayılmış bulunanlara 1485 sayılı Kanuna 
Töre ödenecek tütün beyiye ikramiyeleri diğ^r 
lerinin saklı tutulan hakları dağıtıldıktan son
ra artan miktar üzerinden usulüne göre öder ir. 

Ancak, birinci madde hükmüne girenlere da
ğıtılan miktarlar diğerlerinin 1967 yılınca al 
"lıkları seviyeye ulaştıktan sonra artan miktar 
Hazineye kalır. 

BAŞÇAN — 2 nci madde üzerinde Sayın Sol-
maser, Sayın Sarıgöz söz istemişlerdir. 

Sayın Solmazer buyurunuz efendim. 
Oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen 

kullansınlar. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş-

kcın, değerli arkadaşlarım; maruzatım çok kı
sa olacaktır. Harb malûllerinin bu yıl kazanmış 
oldukları, haklan elinden almamak için 2 nci 
maddedeki 1967 yılının 1968 olarak düzeltilerek, 
onlara bir üstün hak tanıma durumunu ta,1ebe-
diyorum. Maruzatım sadece bundan ibarettir. 
Önergemi Sayın Başkanlığa takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Muhterem ar
kadaşlar, 2 nci maddede bir noksanlık var- ikin
ci satırdn, «64 ncü maddenin (a), (b), (c) ve 
(d) fıkraları» deniliyor, (e) fıkrasından sonra 
bir (ç) fıkracı da vardır. Bunun iHvesi gerekir. 

İkinci husus: İrfan Solmazer arkadaşımın 
ifade ettiği ve Sayın Bakanın da konuşmaları 
esnasında belirttikleri gibi, 1968 yılında topla
nıp birkaç gün sonra dağıtılacak olan miktar
lar, yani 1968 yılı beyiye hisseleri harb ma
lûlleri, şehit dul ve yetimleri için bir hakkı. 
müktesep halini almıştar. Tasarı tam bir yıl 
evvel komisyondan geçmiş olduğu cihetle 1967 
rakamının 1968 olarak tashihini; 

Ayrıca, son fıkrada «Ancak, birinci madde 
hükmüne girenlere dağıtılan miktarlar di
ğerlerinin 1967 yılında aldıkları seviyeye ulaş
tıktan sonra artan miktar Hazineye kalır» kay
dı vardır. Bendeniz ayrıca bu fıkranın çıkarıl
masına, bunun yerine, bu kanun gereğince müs-

tefidolarak hisseler aynı seviyeye ulaştık
tan sonra ödemenin eskisi gibi devam etmesi 
gerektiğini ifade eden bir değişiklik önergesi 
verdim. Önergeye komisyonun da itibar etme
sini ve bu şekilde oylarınızı kullanmanızı is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Açık oylama işlemi bitmiştir, 
] çapayı kaldırınız. 

Sayın Abdülbâri Akdoğan buyurun. 
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) — Muhterem mil

letvekilleri, 1968 de harb malûlü ve gazilerine 
verilmiş olan paranın, bundan sonra 1967 ola
rak tatbik edilip dondurulacağı hatalı bir şey
di.'. Bu, nasıl olsa verilmiştir. Onun için Sayın 
irfan Solmazer'in ve İsmail Sarıgöz'ün önerge
lerine bendeniz de şahsan iştirak ediyorum. 
sayın komisyonun, buna göre düzeltip 1968 se
nesine göre dondurulmasında fayda görüyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen yok. 

Bu madde ile ilgili değiştirge önergeleri var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İkinci maddenin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Rize Milletvekili 

«Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ncü maddesinin a, b, c, ç ve de fık
ralarına göre harb malûlü sayılanlarla, ölenle
rin dul. ve yetimlerinin 1485 sayılı Kanun uya
rınca, almakta bulundukları beyiye ikramiyele
ri; 1968 yılında dağıtılan miktarlar üzerin
den saklı tutulur. 

Bu kanun uyarınca harb malûlü sayılanlarla, 
ölenlerin dul ve yetimlerine 1485 sayılı Kanuna 
göre ödenecek beyiye ikramiyeleri, diğerlerinin 
saklı tutulan hakları dağıtıldıktan sonra, artan 
miktar üzerinden usulüne göre ödenir. 

Birinci madde hükmüne girenlere dağıtılan 
miktarlar, diğerlerinin 1968 ikramiye tutarına 
ulaştıktan sonra, beyiye ikramiyesi mevcudolan-
lar arasında dağıtılmıya devam olunur.» 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeye komis
yon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHlR 
AKMAN (Çankırı) — Beyiye ikramiyeleri Şu
bat ayı içerisinde dağıtılacaktır. Bu kanun çı
kıncaya kadar da fiilen dağıtılmış olacaktır. Bu 
itibarla bir müktesep hak teşkil ediyor. Bu öner
genin 1968 de dondurulmasına iştirak ediyoruz, 
diğer hususa iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 1968 ile alâkalı bir 
ayrı önerge var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHÎR 
AKMAN (Çankırı) — Evet, o önergeye katılı
yoruz, bu önerge de 1968 den bahsetmiş de onun 
için efendim. 

BAŞKAN — O başka bir mesele, yalnız onun
la ilgili Sayın Solmazer'in ifade ettikleri bir 
önerge var. 

Sayın Sarıgöz, konuşmaları meyanmda onu 
da zikrettiler. Burada da bir madde olarak al-
mışüar. Bunu bölmiyelim de, şu önerge hakkın
daki kanaatinizi lütfedin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHÎR 
AKMAN (Çankırı) — Bu önergeye iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Şimdi okuttuğum önergeye ko
misyon iştirak etmiyor. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Katoııl edil
memiştir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

2 nci maddedeki 1967 yılının «ilk ve son fık
rasındaki,» 1968 yılı olarak değiştirilmesini arz 
ederim. 

Tokat Milletvekili 
irfan Solmazer 

BAŞKAN — Katıöıyor mu Komisyon efen
dim? 

GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI TAHlR 
AKMAN (Çankırı) — Katılıyoruz. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kan dikkatinizi çekerim, iki tane 1967 var. 

BAŞKAN — Önergede de ikisine işaret edil
miş efendim, bilhassa. Biz de önergeyi tümden 
kabul ediyor musunuz, diye sorduk, tasvibiniz 
eğer müspet olursa ikisini de kapsıyacak. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Komisyonun bir önergesi var efendim, onu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakere edilmekte bulunan tasarının 2 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında bahsi ge
çen (tütün beyiye ikramiyelleri) değiminin çıka
rılarak, bunun yerine 1485 sayılı Kanunda kul
lanılan şekli ile (inhisar beyiyeleri üçte birleri) 
değiminin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Komisyonun bu önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gerek Saym Soflmazer'in ve gerek Komisyo
nun şimdiki kabul ettiğiniz değiştirme kararınız
la birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 1485 sayılı Kanunun ve değişik

liklerinin bu kanuna aykırı hükümleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

ller... Kaimi etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum. 
Bir dakika efendim. 
Şimdi okutacağımız tasarıdaki geçici madde

den evvel yer alması istenen, bir başka geçici 
maddeye ait bir önerge var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki maddenin geçici madde olarak ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Rize Milletvekili 
ismail Sarıgöz 

«Geçici madde — (d) fıkrası hükmü, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden evvel aynı sebep 
ve tesirlerle malûl kalan ve ölenler hakkında da 
uygulanır.» 

ÎSMAÎL SARIGÖZ (Rize) — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Şimdi geçici maddeyi olnıyalım. 
Geçici madde — (e) fıkrası hükmü bu ka

nunun yürürlüğe girmesinden evvel aynı se-
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bep ve tesirlerle malûl kalan ve şekidolanlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Birinci maddenin (e) fıkrası demek lâzım, Bu
rada teknik bir hata var. 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyonun bir 
mütalâası var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHİR 
AKMAN (Çankırı) — Katılıyoruz efendim öner
ge veriyoruz. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Niçin devam etmiyoruz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, sorduk. Bu işler şifa
hi olmuyor, alâkalı bir madde tedvin ediyorlar, 
«Gönderiyoruz.» dediler. 

Sayın Komisyon, eski maddede büyük bir 
değişiklik mi yapıyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHİR 
AKMAN (Çankırı) — Yalnız, başına (e) fıkrası 
ilâve ediyoruz. 

BAŞKAN — Mesele halloldu. 
Efendim, komisyon, «Geçici madde» dedik

ten sonra (Birinci maddenin (e) fıkrası hükmü) 
diye devam ediyor. 

Bundan ibaret değil mi efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHİR 

AKMAN (Çankırı) — Geliyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şifahen ifade etseniz 
ben bunu taıvibe sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHtP 
AKMAN (Çankırı) — «64 ncü maddenin (e) 
fıkrası, olarak» diyelim. 

BAŞKAN — Birinci madde dediniz demin. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHİR 

AKMAN (Çankırı) — Maddenin içersinde de 
64 ncü madde geçiyor. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Başkanım, «1 nci maddenin (e) fıkrası» olarak 
oya koyunuz. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci maddede diye 
beyan ettiler tesbit ettik. Arkasından, şimdi 
«64» dediler. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Şifahi olarak bu söylediğimizi oya sunun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Efendim, Komisyondan gelen önergeyi oku

tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakere edilmekte olan tasarının geçici 
1 nci maddesinin başına (T. C. Emekli Sandığı 
îlanummun 64 ncü maddesinin) deyiminin ilâve 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Komisyonun bu önergesini tas
vibinize sunuyorum. Kabul edenler... 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, yanlışlık oluyor. 

BAŞKAN — Oylama sırasında istirham edi
yorum müdahale etmeyiniz. Yanlışlık varsa, 
ayn bir önerge ile müracaat edin. 

K'V>ıü edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul 
edilrn-ştir. 

Geçici maddeyi şimdi kabul ettiğiniz önerge 
rcorcğince, tashihi ile oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. -

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Maddo 4 — Bu kanun yayımı tarihinden 

4 ay Ecnraki aybaşından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

H.AZMi ÖZOĞUL (Edirne) — Aleyhinde 
s-'z istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin aleyhinde söz istiyorsu
nuz? 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Tadarının tü
mü aleyhinde. 

BAŞKAN — Daha çok var, maddeler bit
medi. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarını; bu kanun tasarısı 
Hükümetço 1966 yılının 6 ncı ayında, Sayın 
Komisyonca ise 1963 yılmm Niran ayında kabul 
edilmiş ve Meclisimize sevk edilmştir. . Belki o 
günkü tariMer itibariyle 4 aylık bir durum, 
bütçe imkînlariyle, yıl içinde temin edilemiye-
ceği hesaba katılmış ve bu hüküm konmuştur. 

Şimdi, zaten kanunun çok gecikmiş olması 
sebebiyle, yayımından 4 ay sonra yürürlüğe gi-' 
ris maddesinin değiştirilmesini ve bu kanunun 
yürürülük tarihinin 1 Mart 1969 olarak değişti-
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rilmesini teklif ediyorum. Daha fazla bu malûl 
vatandaşlarımıza... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHİR 
AKMAN (Canlan) — Yayımı tarihi uygundur. 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Yayımı 
tarihi de olabilir, 1 Mart 1969 tarihi de olabilir. 
Ama hiçbir zaman 4 ay sonra olamaz. Yayımı 
tarihi de dersek, belki çalışmalar aksar, Senato
dan geç çıkarsa, yahut değişikliklere uğrarsa, 
bu sene de bu tehlikeye düğer endişesini duydu
ğum için 1 Mart 1969 olarak ısrar ediyorum. Say
gılar sunarım. 

BA3FAN — Sayın Uğrasızoğlu, bu madde 
ile ilgili bir önergeniz var, izaha lüzum görüyor 
musunuz? 

FAHRİ UĞRASIZO&LU (Uşak) — Kayır 
efendim, konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Konusmıyacaksımz. 
Başka söz istiyen ... Yok. Olmadığına göre 

bu madde ile ilgili üç önerge var, sırasiyle aykı
rılık derecsrAvA göre okutacağım, tasvibinizi ala
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şeMMe 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğîu 

«Madde 4. — Bu kanun, bu konudaki sivil 
personelle ilgili kanunla birlikte yürürlüğe gi
rer.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıda gösteri
len şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 
«Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer.» 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
İrfan Solmazer 

«Madde 4. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
den itibaren uygulanır.» 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tek
rar okutup oylarınıza sunacağım. 

10 . 2 . 1969 0 : 1 

(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHİR 

AKMAN (Çankırı) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Bu. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

öbür önergeyi okutuyorum. 
(Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHİR 

AKMAN (Çankırı) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Solmazer'in önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Komisyonun önergesini okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı Tahir Akman'm 

Önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi şimdi kabul ettiğiniz önerge gere
ğince oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isiyen?... Yok. 
Maddeyi oyunuza... 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim? 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Tasarının 

tümünün aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, maddeler bitmedi 

daha. Ne kadar istical gösteriyorsunuz, takibe-
din lütfen. 

5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, aleyhte Sayın 
Nazmi özoğul, buyurun. Sayın Özoğul, 10 da
kika ile kayıtlısınız. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, milletler canlarını muikeddesatı için mu-
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harebe meydanında verirler. Maddiyat inin hiç
bir zaman millet, milletlerin çocukları can ver
mezler. Ben bu tasarıda maddiyatın mukedde-
satla eşit tutulduğu kanaatine varmış bulunu
yorum. Harb malûlü, şehit ile hazarda ölen bir 
vatandaş aynı değildir ve hiçbir zaman Türk 
Milleti, 32 milyon bunu kabul etmemiştir, tarih 
boyunca kabul etmeuniştir. Türk varlığının 
asırlarca varolması, Türk ırkının bugüne kadar 
tarihi boyunca 18 devlet kurup yaşaması, Türk 
ırkının mukeddesata kıymet vermesiyle müm
kün olmuştur. Bu kanundaki konulan bu mad
delerle bu kanunun yerinde olmadığını görerek 
reyimi aleyhinde kullanacağım. Senato da, aynı 
yolda gitmek suretiyle bu kanunun Millet Mec
lisine tekrar geri geleceği kanaatindeyim. Re
yimi aleyhte kullanacağım. Çünkü bir milletin 
çocukları ancak ve ancak mukeddesat için 
ölürler, para için ölmezler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim tümü üzerinde baş
ka söz istiyen yok. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul odihriş-
tir. 

Tasarının tümü Meclisimizce kabul edilmiş
tir. Hayırlı olsun efedim. 

3. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum zabıtası kurulması hakkında Kanuna ek 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları. (1/559) (S. Sayısı : 792) (1) 

BAŞKAN — Raporda öncelik teklifi var
dır. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?... Efendim ko
nuşma sırası tesbit edebildiğimize göre şöyle; 
yalnız grup adına konuşma talebi var mı efen
dim?... 

Efendim, grup adına söz alanlar şunlar: 
G. P. Grupu adına Sayın Hilmi incesulu, Y. T. 
P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, C. H. P. 
Grupu adına Sayın Şevket Asbuzoğlu. Şahısla
rı adına söz alanların sırası şöyle: 

Sayın Reşat özarda, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Ömer Usta, Sayın 
Faik Kırbaşlı, Sayın Abdülbâri Akdoğan, Sa-

(1) 792 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

ym Hilmi işgüzar, Sayın Süleyman Onan, Sa
yın Fethi Çelilfcbaş. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Hilmi in
cesulu, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hak
kındaki Kanuna yeni kadrolar almak amaciyle 
teklif edilen kanun tasarısının genel olarak le
hinde ve olumlu oy kullanacağız. Çünkü Türk 
toplumu demokratik düzen içerisinde bahşedil
miş hak ve hürriyetleri kullanırken şüphesiz ki, 
bir başıboşluğun içine düşmeye de lâyık değil
dir. 

Demokratik düzen, her şeyden evvel kanun
lara saygı ve kanunlar çerçevesi içerisinde di
siplini gerektiren hak vs hürriyetler nizamı
dır. Türk toplumunda haklarımızın ve hürri
yetlerimizin gerçek anlamıyla kullanılabilmesi 
için kanunlara saygıyı sağlamaya mecburuz, 
kanun hakimiyetini sağlamaya mecburuz. Ka
nunların emrettiği şekilde bağımsız mahkeme
ler huzurunda suçluların muhakeme edilmesi 
temel prensibi, ancak toplum düzenini boza
cakların veya toplum düzenine karşı suç işli-
yenlerin önleyici zabıta ile alınacak tedbirler
le suç işlemelerine mâni olmak ve suç işleme
ye devam ettikleri veya suçlu duruma düştük
leri zaman onların yakalanıp adliyeye veril
mesi ile mümkündür. 

idare her şeyden evvel önleyici zabıtayı te
minle mükelleftir. Cemiyetin huzuru önleyici 
zabıta ve önleyici zabıtanın kudretli ve dira
yetli olarak kişilere, haklara, hürriyetlere key
fîlikten ve cebrîlikten uzak olarak saygı gös
termesiyle mümkündür ve aynı zamanda ön
leyici zabıta da, polisin iyi teşkilâtlanması, ye
teri kadar kadro sahibi olması, kadrolarda bu
lunan kişilerin iyi eğitilmesi, görevlerini ye
rinde ve lüzumu kadar müdahale ile kullan
maları konusu önem taşır. Aksi halde polis 
yerinde olmıyan müdahaleleriyle kendisinden 
beklenilen durumun tamamen tersini, başla
mış bir hareketin önleyici zabıta ile yerinde 
kalması, söndürülmesi yerine alevlenmesini 
ve daha şiddetli, sonu tahmin edilemiyeoek 
neticeleri tevlidedecek davranışlara götürme
si neticesini de verebilir. 

Bugüne kadar Türk toplumunda cereyan 
eden hâdiselerde polisimizin kendisine düşen 
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görevleri yeteri kadar kullandığına şahidol-
maktayız. Esasen bugün Türk polisi, karşısın
da bulunduğu hâdiseler içinde feragat ve fe
dakârlıkla çalışmaktadır. Gerek adedi ve ge
rek mesai saatlerinin miktarı ve gerekse kar
şılaştığı hâdiseler bakımından vazifesi ancak 
feragat ve fedakârlıkla icra ediliyor diye tav
sif edilebilir. 

İçişleri Bakanlığı bu toplum polisini ihdas 
etmekle bizim cemiyetimize yeni bir polis mü
essesesi getirmiş ve kanun da Yüce Meclisi-
nizce kabul edilmekle bu müessese polisimiz
de yer almış idi. Yapılan tatbikatta eğitimle
rinin kâfi derecede olgun olduğunu söyliye-
miyeceğim, ama uygulamalarda kendisine dü
şen görevi gücü ve kifayeti kadar yapmaya 
çalışıyor. 

Şimdi getirilen kanun tasarısı ile toplum 
polisine 5575 kadro ekleniyor. Bu kadroların 
dağıtımı şüphesiz ki, illere ve illerin özellik
lerine göre olacaktır. Ancak tasarının gerek
çesinde bir hususa dikkat nazarlarınızı çek
mek istiyorum: «Cumhuriyet ve hürriyet dü
zenini demokratik usullere göre korumak 
maksadiyle» diye başlıyor tasarının gerekçesi. 
Bu, genel düzenimizin, Anayasa düzenimizin 
icabıdır. Ayrıca Cumhuriyet ve hürriyet dü
zenini demokratik usullerle korumak için top
lum zabıtası ihdas ediyor değiliz. Bu gerekçe
yi, toplum zabıtasının vazifesi ve mâruz kala
cağı hâdiseler bakımından çok uygun görme
dim. Aslında Anayasa düzenimiz, bahşedilmiş 
olan hürriyetler ve hakların kullanılması ka
nunlar çerçevesi içerisinde olacaktır. Polis de 
bunların kanunlar çerçevesi içerisinde kulla
nılmasına nezaret edecektir. Yoksa onları bi
zatihi sağlıyacak değildir. Polis, Cumhuriyet 
ve hürriyet düzenimizin demokratik usullerle 
devamı tabiî hâdisesine karşı suç işliyenlere 
ancak müdahale edecektir veya önleyici zabıta 
olarak suçun işlenmesine engel olacaktır. Bu 
noktası dışında kadroların verilmesinin isa
betli olacağını tekrar kaydediyorum, ancak 
Hükümetten, bilhassa İçişleri Bakanımızdan 
çok temenni ederiz; vazifeye sevk edildikleri 
zaman, davranışlarını, toplumun psikolojik 
halini devamlı surette nazarı itibara alarak 
kullanmanın yollarını da polisimize devamlı 
eğitimle öğretmek zorunda olduklarını unut
masınlar. Mesele, marifet, müdahale etmek, 

polisi sevk etmek değildir. Mesele, marifet, 
sorumlu polis âmirinin ve idare âmirinin kiya
set ve dirayeti, önleyici zabıtayı lâyıkiyle kul
lanmak ve suçlu olanları çoğaltmak değil, hâ
diseyi toplumun haleti ruhiyesine uygun bir 
doz içerisinde zapturapt altına almak, tesbit 
etmek, yatıştırmaktan ibarettir. Bu, ancak ve 
ancak eğitimle, bilhassa politimizin kültür ve 
kanun bilgisi eğitimine birinci derecede önem 
vermekle mümkün olur. Şüpihe etmem ki, po
lis kadrolarını aldıkları zaman mevcut polisi© 
beraber vazifeye sevk ettikleri toplum polisi 
kıtalarına verecekleri direktif ve gözetecekleri 
nokta bu olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 

efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Müzakere konusu kanun tasarısının tümü 
ve maddeleri hakkındaki görüşmelerin beşer 
dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Aydın 
ıKemâl Ziya öztürfk 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum; Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Et
kiyenler. Kafbul edilmiştir. 

Sayın Nihat Diler, Y. T. P. Grupu adına bu
yurun efendim. 

Y. T. P. GEUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 854 sayılı Toplum Zabıtası Kanununa ek 
kanım tasardı üzerinde Y. T. P. Meclis Grupu-
mm görüşlerini laçıklıyacağım. 

Gerekçeden edindiğimiz bilgiye göre, demok
ratik rejimin bahşettiği hak ve hürriyetlerden 
fetifaide ederek bu nizamı yıkmaya karşı davr'a-
ııanlarm önüne geçmek için istihdam edilecek 
polisin özel bilgi sahibolması ve özel eğitimden 
geçmesi lâzımdır. Büyük şehirlerimizde vazife 
görmüş tuplum polisi bu yönden büyük başarı 
^iMermiştir. Ancak ihtiyacı karşılamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; şunu peşinen arz et-
îiır'k Kteriz ki, biz Y. T. P. olarak «adalet mi» 
«emniyet mi» mefhumlarının birbiriyle çatıştığı 
Hv halde, emniyeti adaletten evvel görmekteyiz. 
Eğer bir cemiyetin topyekûn varlığı tehlikeye 
mâruz kalırsa, bu takdirde o cemiyetin içinde 
adaletin hiç bir kıymeti kalmaz, çünkü cemiye-
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scraızda hüküm 
raspmen. .savcılar 

tin topyekûnu birbirine düşmüştür, bir anarşi 
ortada mevcuttur; hak, hukuk, nizam, adaletten 
bDİhsetmiye imkân yoktur, ilk defa o cemiyetin 
haya,tmı emniyet altına almak lâzımıdır ve hü
kümetlerin de başta gelen vazifesi, cemiyetin 
hayatını emniyet altına almaktır. İşte bu yön-
d'en Y. T. P. olarak biz kadroların genişletil
mesi taraftarıyız. 

Ancak, bugüne kaidar mevcut müessif hâdi
seler birbirini kovalamaktadır. İlk defa üni
versitede başlıyan hâdise, işgal boykot seklinde 
kendfeini göstermiştir. İşgal hâdisesini iktida
rın ve Hükümetin başı bir suç olarak nitelemiş
tir. Anamuhalefet Partisinin sözcüsü ise Yüce 
Meclhte ve sizlerin huzurunda, gençlerin yerden 
göğe kadar haklan vardır, şeklinde gençleri 
âdeta teşci etmiştir. 

Sayın milletvekilleri; burada şu sualler şey 
ister istemez hatırımıza gelmektedir: Bir Hüildi-
metin Başkanı, pir hâdisede suç vardır dediği 
hailde ve bizzat suçu da talMbetoodiği takdirde. 
yine hukuk devleti fikrini kabul etmiş, Anaya-

koymuş bir Devlet olmamıza 
bu suçu takibetmıeidiklerine gö-

r-3, üniversite profesörleri ve rektörler, dekan
lar adliyeden her 'hangi bir yardım is^em'sidikle-
r'ne göre, biz hukuk Devletinden nasıl bahsede
biliriz? Bütün bu haller, anarşinin Türk Dev
letinin bünyesinde açıldığını ortaya koydu, işte 
bundan sonra hâdiseler, zincirleme birbirini 
takibetti. 

Saym milletvelrİleri; bunun neticesinde 
anarşistler, demokrasi düşmanları cesaret aldı
lar ve İstanbul'a gelen misafir bir devletin fi
losunun mürettebatını denize atmıya koyuldu 
lar. Bunlar fikirden tecavüz haline geldiler, 
tecavüz etmeye başladılar. Bunun psşindan 
işgal hâdiseleri birbirini takibetti. Bu işgal hâ
diseleri o kadar birbirini takibetti ki, üniver
site camiasından dışarıya kadar taştı, işçiler d=* 
başladılar ıbu defa bulundukları fabrikayı işgal 
etmeye. Yine işçilerin haricinde, bu defa Ana
yasanın kabul ettiği mülkiyet hakkını hiçe sa
yarak araziye tecavüzler başladı. 

Bütün bu hâdiseler, yalnız toplum polisi
nin miktarının artırılması değil, Saym Hü
kümet Başkanı ile bu hususta yetkili Bakanın 
bir görüş birliğine varması ile ancak Önlene
bilir. 

Üniversitede cereyan eden son hâdisede 
Commer'in otomobili yakıldığa vakit Saym 
İçişleri Bakanı, biz üniversitenin dışında ted
bir aldık, diye beyanda bulundular. Yine Sa
ym Başbakan, son vermiş olduğu basın top
lantısında; biz kanun hâkimiyetini Bağlıyaca
ğız, üniversitede suç olduğu takdirde, üniver
site, bir suç işleme imtiyazı tanınmamaktadır 
kimseye, üniversiteye gireceğiz, diye beyanda 
bulundular. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Ben söyledim onu. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER (De
vamla) — Bir Hükümetin başı ile Saym Baka
nı arasımda bu kadar birbirine aykırı görüşler 
vardır. İlk defa bu görüş ayrılığını ortadan kal
dırmak ve toplum zabıtasını kanunun hâkimi
yeti altında vazifelendirmek lâzımdır. Eğer top
lum zabıtası bu yolda kullanılmışsa, vazifelen-
dirilmişse suçların önüne geçmek imkânı yok
tur. Memleketimizin hayat ve istikbaline teca
vüz eden, millî varlığımıza, Devletin varlığına 
tecavüz eden anarşistler ve yıkıcı hareket sahi
bi kimseler, menfi düşünce sahibi kimseler ce
saret alacaklardır, bu hareketlerini devam et
tireceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen bağlayınız 
efendim. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER (De
vamla) — Biz, Y.T.P. olarak bu kadroların ge
nişletilmesi yönünde, kanunun lehinde oyumuzu 
kullanacağız. Türk polisinin, kendine verilen va
zifeyi şerefle ve dirayetle yapacağına da inanı
yoruz. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
792 sıra sayılı kanun tasarısının bitimine 

kadar 'birleşimin devamı hususunu arz ve teklif 
ederiz. 

Bolu Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Halil İbrahim Cop Adnan Akın 
BAŞKAN — Saat 19 dan sonra, halen müza

keresini yaptığımız tasarının bitimine kadar 
Meclîsin çalışması talebedilmektedir. Tasvibi
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C.H.P. Grupu adına Saym Asbuzoğlu, buyu-, 
run. 
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C.H.P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ- T 
OĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 654 sayılı Toplum zabıtasının ku
rulması hakkında Kanuna kadro ilâvesini kap-
sıyan Hükümetin bu teklifini olumlu karşıla
maktayız. 

Demokratik rejim ile idare edilen memleket
lerde, bilhassa sosyal hâdiselerin çok genişledi
ği son yıllarda, hâdiselerin eskiden anladığımız 
mânada karakollardan polis tedariki suretiyle 
giderilmesinin mümkün olmıyacağını derpiş 
eden, nazara alan 654 sayılı Kanun vesilesiyle 
ifade edeyim, hakikaten toplu bir halde hâdi
selerin üzerine yürümek, hâdiseleri vaktinde 
bastırmak veya müessif hâdiselere meydan ver
memek için toplu olarak bir yerde kuvvetin bu
lundurulmasında büyük fayda görüyoruz. Bu 
maksatla, esbabı mucibesinde ifade ettikleri gi
bi, Türkiye'de şimdiye kadar kurulmuş olan vi
lâyetlerin dışında daha birkaç büyük vilâyeti
mizde bu teşkilâtın kurulmasını kapsıyan görüş
lerine biz de iştirak ediyoruz. 

Ancak, bu toplum zabıtasının sevk ve idare- I 
sinde aksaklıklar görmekteyiz. Bugün müzake
resini yaptığımız bu kadro kanunu ile birlikte, 
bir de 793 sayılı buna ek aynı kanunun, 654 sa
yılı Kanunun yine birinci maddesini tadil eden 
bir kanun ile müştereken görüşülmesi veya müş
tereken getirilmesi mümkün olsaydı, orada daha 
iyi ifadesini bulacaktı. 

Bugün, toplum zabıtası deyince vilâyetlerde 
ayrı bir teşekkül intibaı yaratılmaktadır. Yani, 
o vilâyetin valisinin, emniyet müdürünün emrin
den hariç, başkaları tarafından yürütülebilen, 
başkalarının emri ile yürütülebilen bir teşekkül 
haline geldiği intibaını vermektedir. 

Son günlerde cereyan eden hâdiselere şevki, 
orada vermiekte oldukları vazife de bizim bu 
ter'eddütümüzü haklı hale getirir bir şekilde
dir. En yakın misali, bundan 10 - 15 gün evvel 
yüksek öğretmen okulunda cereyan eden hâdi
sede adına «Komanda» dedikleri 50, 100 ün üze
rindeki genç ile yüksek öğretmen okulunun ta
lebelerinin, bunlar karşısında olan tabelere top
lum polisi müdahale etmemiştir. Niçin müdaha
le 'etmediğini bir türlü anlıyamadık, ama ken
dileri hâdisenin cereyan ettiği yerlere yakın bi
naların dibinde âdeta toplu halde mevzilenmiş | 

vaziyettelerdi. Neden müdahale etmezler, sevk 
ve idaresindeki düşünce, verilen emir ne idi; 
bir türlü anlıyamadık. İşte, onun için diyorum 
ki çok iyi niyetlerle hazırlanmış olan bu kanu
na rağmen, hâdiseleri disiplinli bir cemiyet ha
line getirmek için vaktinde bastırmak vazifesi 
ile tavzif edilmiş olan bu memurların, bu teşek
külün daha çok politik yönlerden idare edildiği
ni görmek bizi endişeye sevk etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, lütfen cüm
leyi toparlayın efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ-
CĞLU (Devamla) — Zaten o beş dakika değil 
mi, böyle şey ederek... 

İkinci bir mahzur daha görmekteyiz, bu top
lum zabıtasının istihdam şeklinde. Bugün Tür
kiye'de polis ikiye, üçe ayrılmış vaziyettedir. 
Bilhassa karakollarda vazife veren polislerin, 
âdjta eski bildiğimiz otoritelerini kaybetmiş, 
bekçi tattrebesine düşürülmüş bir hali vardır. 
Bu havayı estirmektedirler. Bir vesile ile yine 
burada ifade etmiştim; toplum polisine tanı
nan bâzı hakların diğer umumi zabıtaya tanın
maması, zaten, bu ikiliği doğurmuştu. Bugün 
istihdam şekillerinde de, keza, bu ikilik diğer 
sivillerde ayrı bir konu olarak ele alınabilir, 
şimdi ifade edemiyeceğim, ama mâni zabıta ola
rak bütün yükü üzerine çeken asıl anasabıta ki, 
bunların hâdiseleri önliyemediği zamanda, ön
lemesi mümkün olmadığı bir sırada toplum za
bıtasının el koyması icabettiği halde; asıl kıy
metin anazabıtada bulunması lâzım gelirken 
bugün nedense bu durumda değildir. Hattâ di
ğer kanunda, kendilerine her türlü araç,, gereç 
hattâ ummadığımız silâhlarla teçhiz edilecek 
gibi hüküiiilerin sadece bunlara karşı getirilmiş 
olmasındaki tanınmak istenen imtiyazın diğer 
polisler üzerinde, umumi hizmette kullanılan 
polisler üzerinde bir ikilik yarattığı kanısında
yız. Bu kanunlar tedvin edilirken; evet, biz 
bugün İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Mü
dürlüğünün istediği kadroyu hakikaten içten 
arzulamaktayız, müspet oy kullanacağız, daha 
çok ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Yalnız, 
5 500 kişi ile değil, daha pek çok polis ve âmi
re ihtiyacı olduğuna kaaniiz, Getirsin bunları 
vereceğiz, ama umumi zabıta ile birlikte. Bu, 
toplum polisi ile istihdam edilen polisler ara
sında bir fark gözetmek, umumi asayişin temi
ninde vazifeli olan diğer polisleri nevmidiye 
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sdvk eder, onları eski verdikleri vazifenin şev
kinden uzaklaştırır, memlekette daha çok asa
yişsizliğe biz sebebiyet vermiş oluruz endişe
sindeyim. 

BAŞKAN — Saym Asbuzoğlu, daha fazla
ya müsaade etmiyeeeğim. imtiyazın ikilik ya
rattığından bahsediyorsunuz. Ben de sise imti
yaz gösterip bu Mecliste ikilik yaratımyaca-
ğım. İstirham ediyorum, iki dakika tolerans 
gösterdim, cümleyi bağlama imkânı yok. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLU (Devamla) — Ben sizden bir imtiyaz is
temedim. 

BAŞKAN — Ama iki dakika oldu ben sizi 
ikaz edeli. İstirham ederim, lütfen cümlenizi 
bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLU (Devamla) — Deminki ikaz mahiyetin
deydi, şimdiki böyle sert bir teklife lüzum yok. 

BAŞKAN — İki dakika tolerans yetti efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLU (Devamla) — «Kes ifadeni» de, kese
rim. Ne demek bu böyle şiddetli konuşmak. 
Karşındaki milletvekili. 

BAŞKAN — Anlayış gösterdiğimi ifade et
tim, efendim. Bi?; başka türlü telâkki etmedik. 
Yüce Meclisin kararını ben burada tabiide Mü
kellefim. 

O. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLU (Devamla) — Yok canım o şekilde ko
nuşma. 

BAŞKAN — Zatıâliniz de o Meclisin için
desiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLU (Devamla) — Reissin evvelâ onu öğ
ren; konuşma şeklini öğren. (A. P. ve G. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen siz Başkana karşı hür
metkar olun. Sözünüz bitmiştir, lütfen inin. 

Sayın Reşat Özarda, buyurun efendim, 
Beş dakika karar alınıyor, sekiz dadika ol

du; istirham ediyorum efendim. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bendeniz kanunun, 
kendisine karşı değilim. Elbette, her vesile ile 
burada ifade ediyoruz, polis kuvvetleri kifayet
sizdir, bunların yeter sayıya çıkarılması zaruri

dir. Bu da bunu getirmiştir. Ancak, burada bir 
•hata işleniyor ve maalesef Mecliste bu hataları 
lişleye işleye buradan yanlış kanunlar çıkarmak
ta devam ediyoruz. 

Vaktiyle Millet Meclisinde bir Kovanın Ko
misyonu vardı. Gelen kanunlar oradan geçer ve 
bunlar kanun tekniğine uygun bir şekilde çı
kardı. 

Şimdi, 15 Temmuz 1965 tarihinde Millet Mec
lisinden, «Toplum zabıtası kurulması hakkında
ki Kanun» diye 654 sayılı bir kanun çıkardık. 
Bu kanun yürürlüğe girdiğinden iki yıl sonra 
26 . 7 . 1967 tarihinde Resmî Gazetede neşredi
len 911 sayılı bir Kanun daha kabul ettik. Bu
nun adı da şu: 654 sayılı Toplum zabıtası kurul
ması hakkındaki Kainuna ek Kanun. Şimdi, 
üçüncü bir kanun geliyor, bunun adı da 
15 . 7 . 1965 tarih ve 654 saydı Toplum zabı
tası kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir kanun çı
kar ; mütemadiyen o kanuna ek kanun gelir. Bir 
kanuna ek kanun olmaz. Bir kanuna bir ek mad
de eklenir veya her hangi bir kanunun bir mad
desine bir fıkra eklenir, ama çılkan bir kanuna 
mütemadiyen üst üste ek kanun çıkmaz, kanuna 
ek kanun çıkmaz. Bir kanunun mahiyetini tama-
miyle değiştirecek bir kanun tedvin ediyorsak, 
o zaman ek kanun gelir, ama, her zabıta kadro
su ilâve edeceğimiz zaman kanuna ek kanun, 
kanuna ek kanun... Bir gün bu ek kanunların 
hagi kanunlar olduğunu bulmakta herkes müş
külât ç&keeek. Bunun en doğru yolu şu idi: 654 
sayılı Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 
Kanuna bar madde eklenmesi hakkında kanun. 
Şayet bu kanun tek madde olsa idi, böyle bir 
değişiklik önergesi verecektim ve maddeyi de 
ona göre tedvin edip getirecektim. 

Şimdi, bu kanun maddesi ile, 911 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesini okuyoruz, ikisi de tıpa
tıp aynı kelimelerle tedvin edilmiştir, birbirinin 
aynıdır, tek bir değişiklik yoktur. Ancak, bunun 
arkasından gelen ve 793 sıra sayısında yer alan 
654 sayılı Toplum zaJbıtası kurulması hakkında
ki Kamumun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı vardır M, çok te
menni ederdim, Sayın Bakan bu iki kanun tasa
rısını birleştirsin ve bunların her ikisini, «654 
sayılı Toplum zabıtası kurulması hakkındaki Ka
nunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
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ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
Kanun» ismi altında birleştiksin ve ikisi birlik
te müzakere edilerek kanunlaşsın. 

Şimdi, bunun için ayrı bir kamun, yarın, 
öbür gün diğer bir kanun görüşeceğiz. Yine 654 
sayılı Kanunda değişiklik kanunu. Bu kanunun 
ömrü şurada daha üç, dört senelik olmasına rağ
men, yakın bir gelecekte emekli kanunu gibi 
yama yama, içindem çıkılmaz bir hal alacağı an
laşılıyor. 

Bu bakımdan kanunlar hasırlanırken, bun
ların kanun tekniğine g"öre hazırlanmasında fay
da vardır. 

Bu husustaki mütalâamı bitindim, şimdi bir 
huisus ara edeceğim: 

Biraz evvel Şevket Asbuzoğlu arkadaşımız 
da ifade letlti, bugün diğer karakollarda çalışan 
polislerle arada yaratılan ikilik hakikaten va
zife yapmada büyük bir ayrılık yaratmaktadır. 
Bundan üç yıl evvel Millet Meclisine vermiş ol
duğum bir kanun teklifinde, karakollarda va
zife gören, gece - gündüz çalışan, haftada an
cak fodr ge&e evine gidebilen, bayram tatili, 
pazar tatili bilmiyen diğer polis karakolu vazi
felerinin 75 liradan ibaret olan ve ellerine ver
gisi kesildikten sonra 62,5 lira gibi bir para ge
çen fazla mesai ücretlerinin 300 liraya çıkartıl
ması için talepte bulunmuştum. Üç yıldan beri 
içişleri Komisyonunda duruyor. Sayın içişleri 
Bakanımız da, her nedense o kanuna hiç/bir ilgi 
göstermiyor. Toplum zabıtası için geliyor, biz 
bundan memnun oluyoruz ama, bu ikiliği ya
ratmakta devam etmiyelıim. Çok rica ederim, 
bu içişleri Komisyonıutaıdaki kanun teklifimi de 
ele alsınlar veya kendileri böyle bir tasarı getir
mek suretiyle; karakol komiser ve polislerini de, 
gece gündüz orada istirahatken mahrum, vazife 
gören karakol polislerini, bir ayda bir veya iki 
gece evine giden karakol polislerini ve komi
serlerini, yalnız 62,5 lira gibi fazla mesai ücreti 
ile orada mağdur etmesinler. Bu haksızlığı ber
taraf «itsinler. 

Saygılarımla. 

BARKAN — Sayın Reşit Ülker... Yok. Sa
yın Uğrası zoğlu, buyurun. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; son yıllarda 
yalnız Türkiyemizde değil, bütün dünyada top
lum hâdiselerinin gittikçe çoğalmakta olduğu | 
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bir vakıadır. Bilhaiss'a Avrupa memleketlerinde 
başlıyan bu hareketler süratle diğer bölgelere de 
yayılmakta ve memleketimize kadar gelip kısa 
zamanda yurdumuzun her tarafında çeşitli şe
kilde mâkesini bulmaktadır. Binaenaleyh, bizde 
1961 Anayasasından sonra hâdiseler biraz daha 
değişik bir şekil almıştır. Memleketimizde anar
şi yaratmak istiyen birtakım sol akımlar, müsa
it buldukları gençlik teşekkülleri arasına, öğ
retmenler arasına, işçilerimiz arasına sızmak su
retiyle kanunlarımıza karşı gelmeyi âdeta teş
vik eder bir mahiyet almışlardır. 

Demokraside kanunlara saygı esasdır. Hür
riyet esastır, ama kanunlara saygı da esastır. 
Kanunlara saygının, kanunların hâkimiyetinin 
mutlak surette temin edilmesi iktiza eder. 1965 
yılında memleketimizde ilk defa kurulan top
lum zabıtası, bu husustaki vazifesini liyakatle 
yapmıştır ve Yüksek Meclisinizin de takdirleri
ne mazhar olmuştur. Değerli arkadaşlarımız 
bunu teker teker ifade etmektedirler. Bina
enaleyh, hâdiseler gittikçe genişlemekte olduğu
na göre, anarşist hareketler, kanunsuz birta
kım davranışlar mahiyetinde kendini gösterme 
istidadını almakta olduğu şu sıralarda, Hükü
metimizin akıllıca davranarak önleyici birtakım 
tedbirler düşünmesi çok yerinde bir hareket
tir. Binaenaleyh, bu kanunla 575 aded emni
yet âmiri, komiser ve komiser muavini gibi 
idareci personel, bunun yanında 5 000 aded de 
toplum zabıtası kadrosunun ihdas edilmiş ol
ması çok yerinde bir harekettir. 

Ancak, toplum polisi, toplum olaylarında 
bilhassa üniversite gençliğiyle ve işçilerimizle 
temas ettiği için, bir bakıma münevver zümre 
ile karşı karşıyadır. Bu münevver zümre ile 
olan sürtüşmelerini en akıllı yoldan halletmesi 
ve neticeye bağlaması, kanunların hâkimiyetini 
sağlaması iktiza eder. 

Binaenaleyh, toplum zabıtasına alacağımız 
gençlerin kültür seviyesi itibariyle biraz daha 
üstün olması hepimizin temennimizdir. Tasa
rıda 350 lira kadro ile 1 400 aded teklif edil
mektedir. Tabiî bu doğrudur, çünkü ortaokul 
mezunlarını almaktayız. Ben şu temennimi arz 
etmek isterim ki; toplum zabıtasına mümkün 
mertebe lise ve lise dengi okul mezunlarından 
eleman alınması hem maaşlar bakımından da 
kendilerini tatmin etmiş olacak, hem de sür-



M. Meclisi B : 47 10 . 2 . 1969 O : 1 

tüşmeleri daha iyi ve mâkul bir yönden halle
decek, kanunların hâkimiyetini mümkün kı
lacaktır. 

Bu sebeple, bu husus üzerinde yetkililerce 
titizlikle durulmasında fayda vardır. 

Eğitim meselesi kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Toplum zabıtasına alınan gençleri
mize ne şekilde bir eğitim tatbik edildiğini bil
miyorum, fakat nazari olarak, bu gençlerimi
ze hafif bir şekilde ferdî psikoloji, toplum psi
kolojisi, beşerî münasebetler, emniyet ve asa
yişle ilgili bâzı basit kanun bilgilerinin veril
mesinde fayda vardır. Toplum zabıtası kadrosu 
içinde yer alan gençlerimiz, hangi vazifeyi ne 
içinde ve nasıl yapmak istediklerini önceden iyi 
bilmelidirler. O sürtüşmeleri ancak bu yoldan 
önlemek rahatça mümkün olabilir. 

Bu önleyici tedbirleri getirmiş olduğu için 
Hükümetimizi tebrik eder, kanun hâkimiyetini, 
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
hâkim kılması ve anarşistlere meydan vermeme
si yolunda enerji hareketlerini devam ettirme
lerini dilerim. 

iSaygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Usta, buyurun. 
ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Tüürkiye'mizde geniş bir 
demokratik hürriyet havası vardır. Bu yol, 
hür doğan, hür yaşamak istiyen, takdire de
ğer insan hakları için doğru bir yoldur. Ce
miyette, cemiyet nizamlarını beğenmiyen anar
şistler, kanuna karşı koyucular, hürriyetin 
şımarıkları kimseler her yerde ve her toplum
da bulunabilir ve bulunmaktadır. Nitekim 
20 nci Asrın Batı devletlerinde bu gibi hare
ketlerin bol duğu, âmmenin huzur ve rahatının 
tedirgin edildiği, hattâ millet ve şahıs malla
rının tahribedildiği bir gerçektir. Devlet ni
zamını, insan haklarını, hürriyetlerini, fertle
rin mal, can, ırz emniyetini bu gibi kimsele
rin aşırılıkları yüzünden tehlikeye düşürebilir, 
düşürmektedirler de. Hattâ Cumhuriyetin te
melini daha sarsabilir, hattâ ve hattâ vatanda
şın kafasında Devlet var mıdır, yok mudur şüp
hesi, korkusu doğabilir. Bu yüzden vatandaşın 
Devlete emniyet duygusu kalmaz. Böylece Dev
let ; gücünü, fonksiyonunu vatandaş önünde yi
tirir. Bütün bu kötülükleri önlemek için Dev
letin herkese eşit muamelesini, şefkatini te-

I min, vatandaşın mal, can, ırz emniyetini, Dev
letin varlığım, insan halklarının mukaddesliği-
ni korumak hususunda tecavüzleri men için özel 
eğitilmiş görevli birliklere Devletin ihtiyacı 
vardır. 

Demokratik hürriyet nizamının korunması 
için, Batı memleketlerinde olduğu gibi bizde de 
bu görevleri yerine getirmek için 654 sayılı 
Kanunla toplum polisi teşkilâtı kurulmuştur. 
Demokratik nizamı gereği gibi korumak ve 
kontrol altında bulundurmak için toplum poli
sinin takviyesi ve diğer illere de teşmilinde 
fayda vardır. Bu sebeple, görüşülmekte olan 
Toplum zabıtası kurulması hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ile ilâve olunmak istenen 
5 574 kadrolu toplum polisinin miktarı yine 
azdır. Daha fazla çoğaltılması, gerek demok
ratik düzenin muhafazası, gerekse vatandaş 
ve insan hak ve hürriyetlerinin zedelenmemesi 
bakımından zaruridir. 

Muhterem milletvekilleri, polis memurları 
arasında maaş ve tazminat farkı vardır. Kara
kol polisi, büro polisi, müteferrika polisi ve 
süvari polisiyle, toplum polisinin vazife ve salâ
hiyetleri kanun bakımından birdir, aralarında 
farkları yoktur. Hepsi de gece - gündüz vatan
daşın malının, canının, ırzının teminatı için 
çalışmaktadırlar. Bu bakımdan birine verilen 
tazminatın diğerine verilmemesi, verilmiyen gru-
pu küstürür. Bunun önlenmesi için toplum po
lisine verilen tazminatı diğer karakol, süvari, 
müteferrika ve büro polislerine de vermek sure
tiyle aymmı ortadan kaldırmak adaletli bir iş 
olacaktır. t 

Bu kanun ile toplum polisinin miktarının ar
tırılması; vatandaşın, Devletin ve insan hak ve 
hürriyetlerinin korunması bakımından elzemdir. 
Oyum müspet olacaktır. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür eder, saygılarımı teyidederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmış olduğundan, görüşmelerin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Kemal Ziya öztürk 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kifayet 
I önergesi aleyhinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; gönül isterdi ki 
kifayet önergesi gelmesin de bu yoldaki maksa
dımı düşünebildiğim kadar arz edebileyim. 

Konuşmaları dinledim. Bu kanunun gelişini; 
içinde saklayıp da aşikâr kılamadığı, söyliyeme-
diği niyetlerle bâzı seziler içinde buldum. Açık; 
demokratik nizam, fazilet, karakter, ahlâk reji
midir, ama mutlak ve mutlak karşılıklı hürmet
lere de haklara da saygı rejimidir. 

Bugün Türkiye'de görüyoruz ki, birçok mem
leketlerde olduğu gibi, mevcut hürriyetlerle 
hürriyetleri boğmak istiyen aşırı, kanunları hiçe 
sayan, Devlet otoritesini kaale almıyan bir say
gısız, anarşist gidiş vardır. Bu, müdafaa etmeye 
bile lüzum kalmadan, Türkiye'nin içinde bulun
duğu şartlar ve ortam, Devletin elinde bir top
lum polisinin bulunmasını zaruri kılar. Tarih 
oldum olası, milletin ve Devletin bekası ve yaşa
masında asıl temel, emniyet ve huzurdur. Hü
kümet diyeceksiniz, eline emniyet ve asayişi sağ
layıcı kuvvetler vereceksiniz, ondan sonra 
«sağda» diyeceksiniz. Kuvvet vereceksiniz, «va
zife gör» diyeceksiniz, gördüğü zaman la karşı
sına çıkacaksınız, «sının aştın» diyeceksiniz. 
Şunu bilesiniz ki, Devlet ve milletlerin tarih 
boyunca yaşamasının baş temeli, hâdiseler bida
yette başladığı andan itibaren, sakın olmaya ki 
küçük küçük dahi tâviz verilmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı... 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bida

yetinde küçük küçük verilecek tâvizler sonunda 
Devletin ve memleketin içinden çıkamıyacağı 
han kapılan misillû büyük felâketler getirir. 

BAŞKAN — Saym Kabadayı, lütfen kifayet
le ilgili konuşun. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Buna
lım varmış.... Hangi bunalım?.. Bunalım, aşırı 
sol uçlann memlekette yaratmış olduğu, macera 
heveslilerinin yarattığı ortamdır. Elbette buna 
karşı Devlet bu toplum polisini getirecektir. 
Düzeni, nizamı, kanun hâkimiyetini korumak 
için getirecektir. 

Belki kifayetin aleyhinde değil gibi göründü, 
ama bâzı, şekli şüpheli, zanlı «imalı hıkmık» 
eden, ama içindeki niyetlerini söylemeyen duy
gulara karşı bunu söylemeye mecburum: Yerin
de gelmiştir, tebrik ederim. Temenni ederim ki, 

iyi kullanırlar. Bugüne kadar pek arzu ettiğim 
gibi kullanılmamıştır. Pasif, durgun, ölü kul
lanışları seyretmişimdir. inşallah bundan böyle 
Devlet, bir boykotu işgale vardıran hâdiseler 
gördüğü zaman, gözünün yaşına bakmadan ka
nun hâkimiyetini kurmasını temenniyle, dua ile 
beklerim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası 
kurulması hakkında Kanıma ek kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet memurlan aylıklannın 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelim Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına (Toplum Zabıtası hizmetlerinde 
kullanılmak üzere) ilişik (1) sayılı cetvelde de
recesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun, Sayın işgüzar. 

HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlar, «15 . 7 . 1965 tarih ve 
654 sayılı Toplum zabıtası kurulması hakkında
ki Kanuna ek kanun tasansı» diye başlık taşı
yan ve benden önce de tümü üzerinde görüşme
ler yapılırken saym arkadaşım Reşat Özarda'nın 
temas ettiği gibi, kanunun bu şekilde kaleme 
alınmış olması hukuk teloıiği bakımından, ka
nun yapma tekniği bakımından yerinde değil
dir. 

Bunu işaret ettikten sonra 1 nci madde üze
rindeki görüşlerimizi de kısaca arz etmek isti
yorum. 

Anayasanın temel hak ve hürriyetler yönün
den milletlerin, memleketlerde yaşıyan insanüa-
rın, fertlerin, cemiyetlerin hürriyetlerini demok
ratik düzen içerisinde korumakla göremli top
lum zabıtasının 5 575 aded daha kadro verilmek 
suretiyle diğerlerine katılmasını öngören 1 nci 
maddenin tamamen lehinde olduğumu beyan et
mek isterim. 

Her yıl nüfusumuzun artışını dikkate almak 
suretiyle, memleketin gelişen ekonomik, sosyal 
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çalkantıları karşısında cemiyetler arasındaki 
.münasebetlerin, sürtüşmelerin çokluğunu dikka
te almak suretiyle toplum polisi miktarını nüfu
sumuzla oranlı bir seviyeye çıkarmak yerinde 
olur. Bu bakımdan, bu yeni getirilen kadroyu 
iyi kullanılmak suretiyle olumlu karşılamakla 
bir noktaya da temas etmek istiyorum. 

Toplum zabıtası hizmetinde kullanılmak üze
re, ilişik «1 sayılı cetvelde» derecesi, memuriyet 
unvanı, aded ve maaşları yazılı elemanların tam 
manasiyle toplum polisinin ruhunu, vazifesini 
anlıyacak şekilde eğitilmesinin lüzumuna bura
da işaret etmek istiyorum. Çünkü bâzı yerlerde 
görüyoruz ki, polislerin tutum ve davranışları 
kültürlü olmıyan cemiyetlerde reaksiyon yara
tıyor. O bakımdan, bir taraftan kültürlü insan
ların çoğalması bu reaksiyonu ortadan kaldırır
ken, diğer yönden de bu seviyeye gelinceye ka
dar hiç değilse elit olarak kabul edebileceğimiz 
eritilmiş, öğretilmiş toplum zabıtasına mensubo-
lanlann onlara örnek davranışlarda bulunması 
gerekir. 

Milletvekillerine karşı tutum ve davranış
larını esefle, üzüntü ile gördüğümüz bâzı po
lislerin de durumunu burada işaret etmek mec
buriyetini duydum. Muhterem Bakanımızın çok 
hassas olduğuna emin olduğum için işaret etmek 
istedim. Bu 1 nci madde tamamen yerindedir. 
Yalnız tutum ve davranışların daha nazikâne şe
kilde bir hale getirilmesi için gerekli direktifle
rin verilmesini de bilhassa istirham eder, saygı-
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Faik Kırbaşlı... 
FAÎE KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 

Balkan, muhterem milletvekilleri; İkinci Ci
han Harbini mütaakıp dünyamızda sosyal hâ
diseler reaksiyonel bir durum almıştır. Türki
ye'mizde de gayet tabiî bunun tesirleri görüle
cekti ve görülmektedir, fakat bugünkü manza
ra hakikaten içimizi sırlatan ve kanatan bir 
manzaradır. Devleti devlet yapan unsur, evvelâ 
emniyet ve asayişin tesisidir, korunmasıdır, ye
rine getirilmesidir. Hukuk nizamı ve Anayasa 
düzeni içerisinde rahat ya^arranm en büyük 
teminatı budur; Bu teminatı kim yerine getire
cektir? Bu teminatı; Anayasa ve hukuk niza
mına karşı gelen kim olursa olsun, sıfatı ne 
olursa olsun emniyet teşkilâtı sasıyacak, koru
yan, düzenliyen, engelîiyen bir tutum içerisinde 

bunu karşılıyacaktır. Bu kanun bu vesile ile bu 
teşkilâta verilmesi lâzımgelen 5 575 kadronun 
tasvibini istilzam eden bir kanundur. Bizim bu
rada 1 nci madde ile alâkalı olarak söyliyebile-
ceğimiz husus şudur : 

1 sayılı cetvelde emniyet âmiri 50 aded, baş-
komiser 75 aded, komiser 150 aded, komiser 
muavini ve ondan sonra polis kadroları gelmek
tedir. Eminiz ki, bunlar muayyen bir nisbet içe
risinde getirilmişlerdir, fakat şurası muhakkak 
ki bugün emniyet teşkilâtımız içerisinde başko-
miser ve ondan sonra gelen komiser ve komi
ser muavinliği karoları genel nisbet içerisinde 
çok azdır. Burada, toplum zabıtasında çalışma
sı takarrür eden bu kadrodaki arkadaşlarımı
zın bâzı hallerde ve mücbir sebepler tahtında 
başka kadrolara da aktarılabileceği düşüncesi 
göz önüne alınarak ve fevkalâde hâdiseler kar
şısında gruplamalarda âmirin ehemmiyeti ve 
adedi de göz önünde tutularak bizce bunlar az 
görülmüştür. Eğer Yüksek Heyetiniz tasvibe-
derse, bunların, bilhassa komiser ve komiser 
muavini kadrolarının biraz daha artırılmasında, 
bir daha bu Meclis huzurunda böyle bir kadro 
istenme gibi bir duruma gelmemek yönünden 
de fayda buluyoruz. Hattâ gönül isterdi ki, bir 
bütçe anlayışı içerisinde sadece kadroyu istil
zam eden bu 5 575 kadronun bu nisbet içerisin
de değil, meselâ 8 - 10 bin gibi bir taleple kar
şı karşıya kalınsın ve ondan sonra da bu bir 
daha böyle bir talep ve teklifle gelinmesin. Zira 
bu teşkilât bugün beş ilimizde, yarın onbeş ili
mizde ve belki de bir gün gelecek bütün illeri
nizde teklif edilecek, çok yalan bir gelecekte 
tütün illerimize teşmil edilecektir. Bu yönden 
biz bu kadroların; eğer tasvip görürse, artırıl
masını temenni ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem Başkan ,bu maddenin istihdaf etti
ği V-eşbin küsur kadro, Anayasamızın getirmiş 
olduğu hürriyetlerin bir külfetidir, Bunu ehem
miyetle karşılıyacağımız tabiîdir. Anayasamı
zın 28 nci maddesi, izin almadan toplanma ve 
gösteri yürüyüşü yapmaya imkân bağışlamak
tadır. Sınırı; saldırı haline geldiği takdirde ka
mu yararına sınırlanabilecek, yani vatandaş, 
Anayasada yazılı bu hakkını rahatlıkla kulla
nacak, fakat diğer vatandaşların bundan tedir-
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gin olmamasını yine kanun çerçevesi içerisinde 
saldırı haline gelmemesini, kamu yararını ihlâl 
etmemesini Devletin gücü, Devletin kanun kuv
vetleri smırlıyacak, onu Anayasanın kendi.-jine 
tanımış olduğu hakların sınırı içerisinde tuta
caktır. O sebeple, yeni Anayasamızın sağladığı 
bu hakları kullanılırken bu sınırda tutma gü
cünü de, bu hakların kullanılmasının artmasına 
muvazi geliştirmek ve artırmak lâzımdır. Her 
geçen gün bu haklar biraz daha fazlasiyle kul
lanılmakta, biraz daha genişleme, biraz daha 
artma göstermektedir, Devlet, bu Anayasa hak
larının kullanılmasında, bu hakların kanun çer
çevesi içerisinde kullanılmasına ne derece mü-
saadekâr olacak ise, başkalarının haklarına da 
saldırı şeklinde tecavüz edilmemesini yine koru
mak Devletin gücüne, kuvvetine vazife olarak 
verilmiş bulunmaktadır. Bu da Anayasada ya
zılı bulunmaktadır, 

Şimdi Türkiye'de bu hareketlerin, bu göste
rilerin, bu toplanmaların artması karşısında, 
bu tedbirin alınması yönünden devamlı surette 
Devlet 'kuvvetlerilni 'artırmayı pek geciktirme
mek lâzımgelir. Şu sebepten geciktirmemek lâ-
zımgellir: Toplum zabıtasınıta az miktarla vazi
fe görtmesi müessiriyetimi azaltmaktadır. Çünkü, 
topluluk 'hâdiselerine, hiç kimsenin burnunu ka
natmadan kendisine has toplum zabıtası hüneri 
ile müdahale edebilmesinin en büyük unsuru da 
'kuvvetinin, yet erli olalbifonesidir. Eğer buna sa
hip değilse, aız bir kuvvetle hem müessir olamı-
yacaktır, hem de Devletin gücü orada bir nevi 
moraîman tedirginliğe ve vaKifle görme bailamm-
dan bir isteksizliğe mâruz kalacaktır. 

O ısebeple Sayın İçişleri Bakanının, - ki 1yu. 
hususta büyük hizmeti geçtiğinle kaaniim. - Bu 
toplum zabıtasının tlmrulmaısmda ve bugünkü 
hale gelmesinde büyük hizmeti vardır. Toplum 
zabıtasının teçhiz edilmesinde, eğitiminin geliş-
tirilanesimde bizzat meşgul olmuş bulunmasını 
huzurunuzda, Yüce Meclisin huzurunda bu de

ğerli arkadaşımın bu gayretini takdirle ifade ede-
rim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, lütfen toparlayın 
efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bu 
Anayasa halklarının sık sık kullanılmasının ge
nişlemesi karşısında Sayın Bakanlığın, Hükü
metlin. gecikmeden tedbir almaşım ve bu hak

ların kullanılmasına yeterli şekilde müdahale 
edecek toplum polisini bulundurmasını ve bu 
toplum polisinin eğitim bakımındaln, teçhizat 
bakımımdan, modern polisin, bu vazifeyi gören 
modern polisin sahibolduğu eğitim standardına, 
sahibolduğu teçhizata kısa zamanda kavuşturul
masını temenni ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, buyurun efen
dim. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 
sayılı Toplam zabıtası kurulması hakkında Ka
nuna ek kanunlan'n arada gelme nedenleri, ge
rekçeyi okuyunca ve 1 noi maddeye bakınca ken
diliğimden meydana çıkıyor. 

Arkadaşlar gerekçede aynen şu var: «Top
lum olaylarlmn şartlarına göre yetiştirilen bir 
polis sınıfı meydana gelmiştir.» «Polis sınıfı» 
arkadaşlar. Polis diktatoryası mı kurmak isti
yor ki, gerekçede, «polis sınıfı» diye söylüyor 
burada?.. Çok rica ederim düşünün... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sosyalist sınıfı 
mı kuracağız?.. 

ALİ KARCI (Devamla) — Elbette sosyalist 
sınıfı. Gayet tabiî. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim, Karşılıklı konuşmayın. 

ALİ KARCI (Devamla) — «Polis sınıfı» di
yor. Hemen ben şunu söyliyeyim; dünyanın hiç
bir yerinde hiçbir kanun gerekçesinde, «pıolis 
sınıfı» diye bir kayıt yoktur ve bulunmaz. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sen ne 
bilirsin sersem?.. 

ALİ KARCI (Devamla) — Ben sersemim, 
zatıâliniz?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin hatibe. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Senin 
hoşuna gitmez. Çünkü copu yiyecek sensin, se
nin adamların yiyecek. 

BAŞKAN —• Sayın Mevlût Yılmaz, istirham 
ediyorum hatibe müdahale etmeyin. 
' ALİ KARCI (Devamla) — Arkadaşların ve 
Hükümetin yanıldığı nokta şu: Sosyal olaylar 
sosyal determinizmin doğal bir sonucu meydana 
g'elir. Sosyal olaylar önlenmek isteniyorsa, o 
olaylarıln sebepleri ortadan kaldırılır. Copla be-
yefenldi sebep ortadan kaldırılmaz, bunu öğre-
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nin evvelâ. Copla sebebi ortadan kaldıramazsı
nız. 

MEVLÜT YILMAZ (Bulıikesir) — Sizin hak
kınız dayak. 

ALİ KARCI (Devamla) — Sdbep ortadan 
kaldırılmadıkça olaylar gittikçe büyür... 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı bir 'dakika. Sa
yın Mevlüt Yılmaz listirham ediyorum, gecemin 
(bu saatinden sonra müzakereleri çıkmaza sok
maya ihakfkmız yok. Tahammülünüz yoksa Mec
listen çıkar gidersiniz. Müdahale etmeyin efen
dim, müzakerelere. 

Buyurun efendim. 
ALÎ KARCI (Devamla) — Olaylar büyür 

diyorum, biraz sonra İçişleri Bakanı çıkacak, 
«müşevvik» diyecek, «olaylar büyüdü dedi» 
diyecek ibana, biliyorum. Çünkü ben bundan ev
velki zabıtları okudum; maşallah İçişleri Ba
kanı hep aynı şeyleri söylemiş, ezberlemiş 
hep aynı şeyleri söylüyor. Bu bakımdan olay
ların büyümesini bilmek için kâhin olmaya 
lüzum yok birazcık sosyoloji bilmek kâfidir. 

Görüyorsunuz, fabrikalar işgal ediliyor, üni
versitede boykot var, işgaller var. içişleri Ba
kanı, polis girecek diyor. Bu arada hemen 
şunu söyliyeyim; üniversite tekin bir yer de
ğil, belki polis zorla girer. Hani, zora dağ da
yanmaz derler, ama her zor, karşısında bir baş
ka zoru da görür. Çünkü o zor bir başka zo
run sebebi olur. Bunu tavsiye ederim, böyle 
şiddetle meseleleri hal yoluna sapmasınlar. Çün
kü, meseleler şiddet yoliyle dünyanın hiçbir 
yerinde halledilmedi ve ne güzel de söylemiş şair: 
«Zulm ile âbad olanın âhiri berbad olur.» de
miş. Şimdi kalkıp da böyle zorla üniversiteye 
gireceksin ve ondan sonra da efendim olaylar 
büyüdü, olayları önleyemiyoruz, hadi bakalım 
yenibaştan kanun teklifleri diyeceksin ve 
getireceksin ek kanunları buraya.. E çöze
cek misiniz meseleyi? Hayır. Türkiye'de işsiz
lik, açlık, sefalet, toprak reformu meseleleri 
çözülmedikçe, şunu hepimiz bilmeliyiz ki, bu 
kanunlarla mesele halledilmez. Yani, iktisadi 
tedbirler yerine idari kararlar konuldukça 
meseleye çözüm gelmez. O halde meseleyi çöz
menin tek yolu iktisadi tedbîrler almaktır, 
ama maalesef görüyoruz ki, Hükümet bunları 
yapmıyor. Bütün bunları söyleyen içişleri Ba
kanı, komandolar üniversiteye girerken susu
yor, mavi gömlekle yürüyorlar suluyor. Vallahi 

sonunun ne olacağını bilmem ama her halde 
sonu içişleri Bakanı için pek de iyi olmaz. 
Aslında hepimiz için iyi olmaz tabiî. Sadece iç
işleri Bakanı için değil. 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi toparlayın 
efendim, vaktiniz dolmak üzere. 

ALİ KARCI (Devamla) — Kaldı ki.. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) Sen de kızıl gömlek giy. 
ALİ KARCI (Devamla) — «Sen de kızıl 

gömlek giy.» diyor içişleri Bakanı. Bu kadar 
ciddidir bizim içişleri Bakanı işte. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
istirham ediyorum. Lütfen bağlayın efendim 
cümlenizi. 

ALİ KARCI (Devamla) — Onun için, ben 
kanunun tümüne karşı olduğum gibi, hiç şüp
hesiz bu 5 500 yeni polis alınmasını gerektiren 
birinci maddeye de karşıyım ve aleyhte oy 
kullanacağım. 

Saygılarımla. 
Yalnız bu arada şunu söyliyeyim; çok rica 

ederim, içişleri Bakanı kürsüye çıktığı vakit 
yeni şeyler söylesin, eskileri tekrar etmesin. 

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan San, buyu
run. 

SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; bir 
şey dikkatimi celbetti. Burada, bu kanun mü
nasebetiyle konuşan bütün partili sözcüler ka
nunun lehinde bulundular, yalnız işçi Partili 
arkadaşım kanunun aleyhinde konuştular ve 
salondan da tepki gördüler. 

Şimdi, bugün, muhakkak olan şu ki; için
de bulunduğumuz sosyal şartlar, özel eğitim 
görmüş bir zabıta kuvvetine mutlaka ihtiyaç 
göstermektedir. Buradaki konuşmalardan da 
anlaşılmıştır. Toplum polisimizin kifayetsiz sa
yıda oldukları halde, şimdiye kadar gördükleri 
hizmetlerini bu kürsüden şükranla ifade et
mek isterim. Bu kanunla istenen 5 575 kadro, 
yalnız Viyana gibi medeni bir şehirde 14 000 
polis olduğuna göre, istenen bu sayı bana ga
yet az görünmektedir, ama memleketimizin 
imkânı ve ölçüsüne göre bu sayı tesbit edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün inkâr edil-
miyecek gerçek şudur ki : Memleketimizde bir
takım tahrikler, teşvikler vardır. Kanunsuz-
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lukiarı himaye ve teşvik mihrakları vardır. Bu j 
teşviklere kendilerini kaptırmış gençlerimiz da, 
yaşlılarımız da vardır. Çocukları sokağa dökü
len aile endişelidir, iş sahipleri tedirgindir. 
Halamız maalesef huzursuzdur. Toplum polisi 
ise, böyle bir rahatsızlık içinde olan toplumun 
huzurunu sağlayacaktır. Bu itibarla Sayın Uğ-
rasızoğlu arkadaşınım da buyurdukları gibi, bu 
kadrolara alınacak memurların kifayetli olma
ları, toplum psikolojisinden, halk psikolojisin
den, fert psikolojisinden az da olsa anlamaları 
lâzımdır. Bir hâdiseyi önleyeceğim derken hâ
dise yaratacak nitelikte olur ise, elbetteki böyle 
memur hizmet göremez, Bu itibarla toplum po
lisinin hizmetleri çok ağırdır, zordur. Aldıkla
rı paranın karşılıkları işte görülüyor, kî,fi değil
dir, azdır, ama arz ettiğim gibi memlerietimi^in 1 
imkânı da budur. Gönül istfcer ki diğer polisle
rimizi de tatmin ©delim. Ben tahmin eder'hn ki, 
Sayın İçişleri Bakanlığı, onları da tatırin edecek î 
bir yol arayacaklardır. 

Demin tasarının tümü üzerinde konuşmak 
fırsatı bulamadım. Sayın incesulu gibi, gerek
çedeki, «Cumhuriyet ve hürriyet düzenini de
mokratik usullerle korutmak m.?fesddiyle>> cüm
lesi b^nim de dikkâtimi çekti. Ben de buna ta
kılıyorum. Yönetimi demokratik diken idnde 
olan bir Devletin polisi, elbetteki görevini de~ 
mdkHatik düzen esasına göre yapacaktır. Bun
dan başkası düşünülemez. Bu gerekçedeki bu j 
cümle fazla gibi görünmektedir. 

Mâruzâtım bu kadardır. Saygılarımı suna
lım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz 
alan arkadaş olmadığına göre birinci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Üçüncü 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Tümü üzerinde Sayın Çelkbaş buyurunuz, 
lehinde. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler, demokrattık düzeni yü
rekten benimseyerek uygulayan bütün memle
ketlerde, bu düzene karşı gelmek isfciyenleri ka
nun yoluna sevk etmek için böyle bir zabıta 
kuvvetine ihtiyaç duyulmuştur ve kurulmuştur. 
Türkiye'de de yeni Anayasa düzeninden sonra 
böyle bir müesseseye ihtiyaç hâsıl olduğu ilk 
günlerde idrak edilmiş ve bunun kurulması te
şebbüsüne geçilmişti. Taitbikat, üç yıldan beri 
bu müessesenin faydalı 'hizmetler gördüğünü 
göstermiş ve bunun miktarını artırmak için de 
Hükümet yeni bir kad.ro tasarısı ile gelmiştir, 
fakait şunu bilmeye mecburuz M, Türkiye'de 
millet hakimiyetime inanmayan ve benim görü-
nivre gi'ra sosyoloji yönünden hasta, mariz bir 
eikalli kalil zümre vardır ve bunlar her fır
satta kanunsuzluğu teşvik etmek için büyük 
gayret gösteriyorlar. Memleketlerde, topluluk
larda hakikaten dertlerin, ekonomik, sosyal, 
küîtürol yollardan giderilmesi tedbirleri alına-
dııraun vo alınsın, ama bunun yanında hiç bun
larla, ilgili olmıyan asayişsizlikler, anarşist ha-
ı^ket-ler olmuyor mu Türkiye'mizde, Türki-
yd ömrhuriyetinin müttefiki ve dostu olan bir 
Dsvletin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
muvafakatiyle ziyaretinin ne ekonomik ilgisi 
olaNIir arkadaşlar? Bu bakımdan, memleket
te cereyan eden olayları çok yalandan ta-
fcibeder. Anayasa gereğince millet hâkimiyeti-
n'3 nr^-.us sözü vermiş insanlar olarak eğer na-
rTJskâr davranacaksak, kanunların tatbikinde 
polise yardımcı olmayı bir vazife bileceğiz ar
kadaşlar. 

Garp memleketlerine gidenleriniz görmüş
tür. polisin bir lâfı iki olmaz arkadaşlar. Ya
lan mazide memlekette bâzı şaftlar sebebiyle 
03f'iî\ mücadeleler geçirilmiştir, ama istirham 
ederim, bu yeni Anayasa düzeninden sonra 
hangi gensoru Anayasanın tesıbit ettiği tarih
te kürsüye gelememiştir, hangi milletvekili do
laşırken polis takibine mâruz kalmıştır, hangi 
gazete yazı yazmaktan alıkonulmuştur da mü
temadiyen yeni düdenin getirdiği hürriyet ve 
diemdkrari havasını bu millet aleyhme tahrik 
vasıtası olarak kullanmak istiyenler karsısında 
polisi, eski görüş içerisinde, hareketsiz bırak
manın teşebbüsüne geçilsin, bu doğru değildir. 
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Kanun hâkimiyeti olmıyan yerde, demokra
si, hürriyet, haysiyet, hiçbir şey yoktur ar
kadaşlar. Uzağa gitmeye lüzum yok. Kendi 
Devletinin davet etmediği yerde Çekoslavakya'-
nın başına gelen felâketler aşırı düzenin bir 
kanadının, komünist kanadının nasıl keyfî ha
reketlere hazır olduğunu göstermektedir. İs
ter komünist olsun, ister faşist olsun bütün bu 
aşın uçlar hiçbir hak ve sebebe dayanmaksızın, 
sadece bâzı hasta insanların, toplum içerisin
de bulunabilecek kişilere, zehirlerini akıtmala-
n yüzünden bu çeşit tahrikatı tarihen yapagel-
miştir. E, bunları görmenıezlikten gelemeyiz, 
Türkiye'mizde bugün bu, dolu dizgin at koştur
maktadır. Uzağa gitmeye lüzum yek, sadece neş
riyata bırakılan kitaplan okumak kâfidir. Sa
dece bâzı gazetelerin her günkü yazısını oku
mak için bütün bunlan tesbit etmek kâfi ge
lir, artar bile arkadaşlar. 

Demokratik düzene yürekten inanmayan in
sanlar, bu memlekette bu düzeni yıkmak için 
çaba gösteriyorlar. Bunun karşısınlda vazife 
gören polisleri hürmetle huzurunuzda yâdet-
mek işitiyorum. Ağır vazife görüyorlar ve bu 
vazifeleri görürken sağdan ısoldan çeşitli hak
sız saldırılara da mâruz kalıyorlar. Bu bakım
dan Yüksek Meclis, bu düzeni yürütmekle 
mükellef olarak ve buna aykın kanun varsa 
Anayasa Mahkemesi var arkadaşlar. Bü
tün müesseseleri kurmuşuz. Bütün müessese
ler mevcut iken, düpedüz kanunsuz olduğu bi
linen hareketleri dahi bir parti sorumlusu, po
litikası eğer tahrik eder, teşvik eder ve bunla-
nn tevali etmesine sebebiyet verirse, bu, Ana
yasa karşısında namusuna ihanet etmiş olan 
kişidir. Gayet açık konuşuyorum. 

Türkiye buraya kolay yollardan gelmemiştir 
arkadaşlanm. Bu milletin hayatini biz sokak
ta bulmadık arkadaşlar. Bu millet, hak ettiği 
refaha, normal demokratik ve hürriyet düze
ninden kavuşma yolundadır. Şurada burada 
eksik kalan yerler elbette tamamlanacaktır. 
Her yönde ıslahat tedbirleri alınacaktır, ama 
bu ıslahat tedbirlerini yapıcı yoldan aldırmak 
çalısmalan varken, muttasıl yıkıcı yoldan suç-
lulan teşvik etmek, Anayasaya karsı, yemin 
edenlerin acıkca birtakım namussuz hareketle
ridir arkadaşlar. 

Bu bakımdan ben, toplum polisi vazifesinde 
çalışanlara, alelûmum memleketin emniyet ve 
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asayişinde çalışan polisine ve jandarmasına Ba
kanlığın, vatandaşa karşı şefkatli muamele et
mesi fikrini telkin etmesi yanında, kanunların 
tatbikatında evvelâ önleyici zabıta vazifesini 
ifa etmesi hususunda hususi bir eğitim göster
mesinde fayda olacağı kanaatindeyim. Bunların 
kâfi gelmediği yerde kanunun verdiği bütün im
kânlar kullanılmalıdır. Kanun hâkimiyeti, ida
relerin aczini affetmez arkadaşlar. 

Bu bakımdan ben, yeni getirilen kadroların 
demin arz ettiğim sebepler içerisinde memle
kete faydalı olmasını temenni ederken, bu ka
nunlara riayetkar olması gerekenlerin başında 
bulunan kişilerin de politika adamlarının, parti
lerin, kalem erbabının vatandaşa karşı kanun
suzluğu teşvik eder durumdan vazgeçmelerini, 
eğer Anayasa düzenine ihanet etmek niyetinde 
değillerse, temenniye şayan görürüm. 

Türkiye'nin menfaati, millet, büyük çoğun
luğu itibariyle demokratik düzene bağlı oldu
ğu için, bu yoldan ilerlemektir. Bunun ötesin
deki anarşist cereyanlar memlekette son derece 
azdır, fakat ufak bir mikrop nasıl vücudu tah-
ribetmeye yeter ise, bu çeşit anarşist hareketler, 
kanunsuz hareketler, zamanında önlenmediği 
takdirde cemiyetin asayişini, emniyetini, vatan
daşın hürriyetini, malını da büsbütün tahribe-
dilme yoluna sevk edebilir. 

Bu itibarla, ben, bu kanunların tatbikatın
da vatandaşlara da vazife düştüğünü, kanuna 
riayetkar olmayı ikaz ettiğinde polisin karşısı
na dikilmek değil, ona yardımcı olmayı, demok
ratik düzene bağlı olanların bir hareket tarzı 
olması lâzımgeldiği kanaatini taşırım ve Batı 
aleminde demokratik düzen içerisinde polisin 
vazifesi böyle tanındığı için orada bu çeşit asa
yişsizlikler, tahribat ve saire uzun süre ve yay
gın şekilde devam etmemektedir. 

Bu vazifede bulunacaklara da, hususi eğiti
min en ileri kademesinde gereken teşebbüslerde 
bulunmasını hakikaten faydalı görürüm, psikolo
jiden anlıyacak, sosyolojiden anlıyacak, kütle 
psikolojisini bilecek ve bütün bunların Hükü
mette, umum müdürlük içerisinde ele alınacak 
meseleler bulunduğunu, üç yıllık tatbikatta ufak 
tefek şikâyeti mucip noktalar olmakla beraber, 
genellikle isabetli gördüğüm için kanunun ka
bul edilmesi lehinde oy kullanacağım. 

Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından, alkış
lar) 
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BAŞKAN — Bu tasarının da müzakeresini 
su suretle bitirmiş oluyoruz. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Millet Mecli
since tasarı kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu 
olsun. 

Efendim, Meclisin yarın da çalışmasiyle il
gili bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

12 Şubat 1969 Çarşamba günü görüşülmesi
ne karar verilen 1969 Bütçe kanunu tasarısı ile 
ilgili bâzı mühim kanun tasarılarının bir an ev
vel görüşülmesini mümkün kılmak üzere Birle
şimin Salı gününe talik edilmesine karar veril
mesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu Başkanvekili 
Artvin Milletvekili 
Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Efendim, Salı ve Perşembe gün
leri Tütün kanunu tasarısını konuşmuştuk. Bu 
kanun tasarısı bizden geçip kanunlaştığı için 

Salı ve Perşembe günleri normal olarak çalışma
mamız lâzım, fakat bu talep bütçeden evvel çık
ması lâzımgelen kanunların yetişmesi için yarın 
tekrar çalışmamızı kapsıyan bir taleptir. Şimdi 
bu önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı 
Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 128 
arkadaşımız iştirak etmiş, neticede 120 kabul, 4 
ret ve 4 çekinser oy kullanılmıştır. 

Gerek çoğunluğun kalmaması, gerek biraz 
evvelki önergenin talik talebi mahiyetinde olu
şu ve gerekse vaktin gecikmiş olması sebeple
riyle yarın saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 

6 — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Küçük Meydan Sahnesinin kapatıl
masına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'm yazılı cevabı (7/695) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygıyla dilerim. 

18 . 3 . 1968 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas Milletvekili 
Soru : İstanbul Halk Oyuncularının, Anka

ra'da, Küçük Meydan Sahnesinde temsil etme
ye başladıkları «Devri Küheylân» adlı oyunun, 
Ankara Valiliğince yasaklandığını ve Küçük 
Meydan Sahnesinin de bu nedene bağlı olarak 
kapatıldığını, sanat ve fikir özgürlüğü adına 

üzüntüyle, demokrasimizin geleceği açısından 
da kuşkuyla öğrendim. 

Ankara Valiliğinin tamamen politik buldu
ğum bu kararının, Polis Vezife ve Salâhiyet 
Kanununa, güya dayatılarak alındığı anlaşılı
yor. Bir milletvekili olarak bu konuda denetim 
görevini yapmaya kendimi mecbur saydım ve 
şu hususları öğrenmek ihtiyacını duydum : 

1. Adı geçen kanunun 8 nci maddesinin 
(D) fıkrası, «Ahlâka ve umumi terbiyeye uy
gun olmıyan veya Devletin emniyet ve siyase
tine mazarratı dokunacak oyun oynatılan veya 
temsil verilen yerleri, polis katî deliller elde 
ettiği takdirde o yerin en büyük mülkiye âmi
rinin emriyle kapatabilir.» demektedir. Buna 
göre yasaklanan oyunda bu unsurların ve bu 
sakıncaların bulunması gerekir. Oyunda, ahlâ-
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ka, umumi terbiyeye, Devletin emniyet ve siya
setine mazarratı dokunacak ne vardır? Bunlar 
objektif şekilde açıklanmak zorundadır. 

2. «Polis katî deliller elde ettiği takdirde» 
dendiğine göre, elde kesin delil bulunmak gere
kir. Bunlar nelerdir? 

3. Kapatma sebepleri suç teşkil etmekte 
midir, etmekteyse evrakı mahkemeye verilmiş 
midir? 

4. Vali takdir yetkisini kullandığından 
bahsedebilir. Ama unutulmamalıdır ki, hukuka 
bağlı devlet düzeninde idarenin takdir yetkisi 
ve gücü, keyfî takdirlerde bulunmak demek de
ğildir. Hikmeti Hükümet çağının çok gerilerde 
kaldığını hatırlatmaya mecburum. Şunu da 
sözlerime eklemeliyim ki, bir iktidar eğer mi
zahtan ve sanattan korkmaya başlamışsa, sonu 
yaklaşmış demektir. 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1 

Şube : 1. B. 12273-24137 
Konu : Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun yazılı so
ru önergesi. 

16 . 1 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 . 3 . 1968 tarih ve Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 7/695 
- 6169/38084 sayılı yazıları. 

Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 
Palaoğlu tarafından Millet Meclisi Başkanlı
ğına yöneltilen ve bakanlığımızca cevaplandı
rılması istenilen «Küçük Meydan Sahnesinin 
kapatılması» ile ilgili yazılı soru önergesinde
ki hususlar tetkik olunarak cevapları aşağıya 
dercedilmiştir. 

önergede mevzuubahis (Devri Küheylan) 
adlı oyun, Aydın Engin tarafından (Devri Sü
leyman) adı ile yazılmış ve (istanbul Halk 
Oyuncuları Tiyatro Topluluğu) tarafından ön
ce, İstanbul'da Küçük Opera Sahnesinde oy
nanmıştır. 

İstanbul Valiliği, muhtevası itibariyle oyu
nu, Devletin Emniyet ve siyasetine mazarratı 
dokunacak mahiyette görmüş, ayrıca ahlâka 
ve umumi terbiyeye uygun olmıyan söz ve ha

reketleri muhtevi olduğu da müşahede ve tes-
bit olunduğundan, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun 8 nci maddesinin «D» 
bendine göre temsilin men'ine karar vermiştir. 
Bu kararın uygulanmasına zaman kalmadan 
mevzuubahis Tiyatro topluluğunun aynı oyu
nu temsil etmek üzere Ankara'ya geldiği ve 
Büyük Meydan Sahnesi ile anlaşarak bilet sa
tışına başlandığı öğrenilmiştir. Bunun üzeri
ne, Ankara Valiliğince, İstanbul Valiliği tara
fından oyunun men'ine sebep teşkil ettiği tes
bit olunan hususlar yeniden tetkik olunmuş ve 
(Devri Süleyman) adlı eserin 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanununun 8 nci madde
sinin «D» bendine aykırı muhtevada bulundu
ğu kanaatine varılmıştır. Bu sebeple de ti
yatro sahibi ve ilgili tiyatro topluluğu, eserin 
bu haliyle halka gösterilmesi halinde 2559 sa
yılı Kanuna göre tiyatronun kapatılacağı yo
lunda önceden ikaz edilmiştir. İkazı mütaakıp 
(Devri Süleyman) ismi (Devri Küheylan) ola
rak değiştirilmek suretiyle temsilin oynatıl
masına devam olunmuştur. 

(Devri Küheylan) adiyle sahneye konan 
oyunun banda alman metni yeniden incelenmiş 
ve neticede, temsilin 2559 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin «D» bendine aykırı olduğunun tes-
bit ve anlaşılması üzerine, aynı maddenin va
liliğe tanıdığı yetkiye müsteniden tiyatronun 
kapatılması cihetine gidilmiştir. 

Yukarda da açıklandığı üzere, tiyatronun 
kapatılması tamamen kanuni usul ve şartlara 
uygun olarak cereyan etmiştir. Oyun, ilgililer
ce sahnede halka gösterildiği sırada görülmüş 
ve ayrıca yine halka gösterildiği zaman banda 
alman metni dikkatle tetkik olunduktan son
ra 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 8 nci maddesinin «D» fıkrasına aykırı
lığı tesbit olunmuştur. 

(Devri Küheylan) adı ile sadece ismi değiş
tirilerek sahneye konan eserin teyple tesbit olu
nan metninde; Devletin emniyet ve siyasetine 
mazarratı dokunan ve Anayasaya göre teşek
kül etmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
meşruluğuna gölge düşürecek söz ve hareket
lerin bulunması sebebiyle, kapatmayı mucip 
sebeplerin suç teşkil ettiği kanaatine varılarak, 
mevzuubahis metin tetkik ve gereği yapılmak 
üzere adlî mercilere tevdi edilmiştir. 
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Görüldüğü üzere vali, takdir yetkisini key
fî düşüncelerle kullanmış değildir. Hukuka 
bağlı devlet düzeni içerisinde Anayasa ve ka
nunların kendisine verdiği yetkileri yerinde 
ve zamanında istimal etmiştir. 

Hükümetimiz bugüne kadar çeşitli vasıta
larla hakkında yapılmış mizaha karşı hiçbir 
menfi reaksiyon göstermemiştir. Zamanımızda 
Anayasanın getirdiği hürriyet düzeni içinde 
her türlü mizahın geçmiş devirlere kıyaslanmı-
yacak derecede en geniş ölçülerle serbestçe 
yapılmakta olduğu inkâr edilemez. Ancak, Hü
kümet olarak devletin, emniyet ve siyasetine 
aykırı bulunan, ahlâk ve umumi terbiyeye uy
gun olmıyan her türlü hareketin yine kanun
lar çerçevesinde cezalandırılmasını Anayasa 
ve hukuk düzeninin korunması bakımından 
zaruri görmekteyiz. 

Arız ederim. 
İçişleri Bakanı 

Dr. Faruk Sükan 

2. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın, bâ
zı işkollarında, 1949 dan bu yana kurulan ve 
'feshonulan sendikalara dair sorusu ve Çalışma 
Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/839) 

7 . 8 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

15 . 7 . 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun 9 ncu maddesinin 3 ncü bendin
deki hükme göre çıkarılmış sendikaların işkol-
ları yönetmeliğinin 12 nci işkolu sırasındaki, suni 

ve tabiî lâstik, kauçuk, plâstik, bakalit, linol
yum, suni muşamba ve benzeri saniyi ve bu mad
delerden inşaat, elektrik ve sihhî malzeme, ev 
eşyası ve her çeşit eşya imalâtı işkolunda: 

1949 yılından bu yana kurulmuş sendikaların 
kuruluş tarihleri, feshedilmiş olanların fesih ta
rihleri ile, halen faaliyette bulunanların tam lis
tesinin Çalışma Bakanı tarafından yazılı olarak 
tarafıma bildirilmesine aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Rıza Kuas 

T. O. 
Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1045-1-174/1001 

5 . 2 . 1969 

Konu : Rıza Kuas'ın 12 sayılı iş
kolu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi : 30 . 9 . 1968 gün ve 7/839-7037/44364 
sayılı yazınız. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 9 ncu mad
desinin 3 ncü bendi gereğince çıkarılmış bulunan 
sendikaların işkolları Yönetmeliğinin 12 sıra nu
maralı işkolunda 1949 yılından bu yana kurul
muş olup Bakanlığımızda mevcut kayıtlara göre 
çıkarılan sendikalara ait listenin ilişikte sunul
duğunu arz ederim. 

Çalışma Bakanı 
Turgut Toker 
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ÎşkoUarı Yönetmeliğinin (12) sıra No. lu 

Sendikanın unvanı 

«Lâstik - İş» 
Türkiye Lâstik, Kauçuk ve Plâstik Sanayii 
işçileri Sendikası 

«ideal Lâstik - iş» 
Türkiye Plâstik, Lâstik ve Kauçuk Sanayii 
İşçileri Sendikası 

Kauçuk ve Plâstik Sanayii İşverenleri Sendikası 

Türtöye Lâstik ve Plâstik Sanayii işverenleri 
Sendikası 

Sakarya Lâstik, Plâstik İşçileri Sendikası 

Türkiye Lâstik, Plâstik İşçi Sendikaları 
Federasyonu 

İstanbul Lâstik plâstik işçileri Sendikası 

«Plâstik - İş» 
Türkiye Lâstik ve Plâstik ıSanayii 
işçileri Sendikası 

«Kauçuk - iş» 
Türkiye Kauçuk, Lâstik ve Plâstik 
İşçileri Sendikası 

«Lâstik - iş» 
Gaziantep Lâstik Sanayii işçileri Sendikası 

«Kauçuk ve Lâstik iş Sendikası» Sun'i ve Tabiî 
Lâstik, Kauçuk, Plâstik Bakalit, Linolyum, Sun'i 
Muşamba ve Benzeri Sanayii ve bu maddelerden 
inşaat, elektrik ve sıhhi malzeme ve eşyası ve 
her çeşit eşya imâlatı ve benzerleri işçileri 
Sendikası 

10 . 2 . 1969 O : 1 

işkolunda kurulu sendikalara ait listedir 

Kuruluş tarihi Fesih tarihi 

4 . 4 . 1949 

7 . 7 . 1962 

11 . 5 . 1963 

23 . 8 . 1963 

10 . 6 . 1964 

15 . 6 . 1964 

18 . 6 . 1964 

17 . 8 . 1965 

24 . 2 . 1967 — 

25 . 7 . 1967 22 . 10 . 1967 

15 . 12 . 1967 
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3. — Sakarya Müetvekili Hayrettin JJysaV-
ın, Ankara Belediyesinin, 1960 yılından önceki 
inşaat işleri için, mütaahhitlere olan borcuna ve 
bunları hangi şartlarla ödediğine dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vabı. (7 859) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

1960 yılından önceki devrede yüklendikle
ri yol işlerinden ötürü bâzı mütaahhitlerin An
kara Belediyesinden alacaklı oldukları belirtil
mektedir. 

Bu sebeple : 
Muammer Kıraner'e Ankara Belediyesi ta

rafından bütçede aktarma yapılmak suretiyle 
750 bin lira ödenmek istenildiği söylenmektedir. 

1. Ankara Belediyesinin, 1960 yılından 
önceki yol ve inşaat işleri için hangi mütaah
hitlere ne miktar borcu vardır? 

2. Bu borç hangi işlerden ve ne sebepten 
ötürü kalmıştır? Belediye bunu nasıl ve hangi 
şartlarla ödemektedir. 

3. Şimdiye kadar hangi mütaahhitlere ne 
miktar para ödenmiştir? 

4. Muammer Kıraner'e bütçede aktarma 
yapılmak suretiyle hemen 750 bin lira ödenmek 
istenilmesinin sebebi nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 3.2.1969 
Mahallî idameler 
Genel Müdürlüğü 

Şb. Md. : 2. Dr. Rs. Mua. 
622-402-10/3985 

Konu : Sakarya Milletve
kili Hayrettin Uysal'ın ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/859-7104/44836 sa
yılı yazılan : 

Ankara Belediyesinin, 1960 yılından önce
ki inşaat işleri için, mütaahhitlere olan borcu
na ve bunları hangi şartlarla ödediğine dair 

Sayın Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm 
verdiği yazılı soru önergesi incelendi : 

1960 yılından önce, Ankara Belediyesince 
şehrin bâzı bulvar, cadde ve yollarının tretuvar 
yapımı, asfalt kaplanması gibi işleri muhtelif 
müteahhitlere ihale edilmiştir, ihalelerden bir
çoğu ifa edilmiş ve müteahhitler tahakkuk 
eden istihkaklarını almışlarsa da 27 Mayıs 1960 
dan sonra yapılan bâzı ihbarlar üzerine mü
teahhitlerden Araş Ticaret Limited Şirketi ile 
Muammer Kıraner'in taahhütlerine ilişkin hu
suslarda mülkiye müfettişlerince mevzuata ay
kırılıklar tesbit edildiğinden bu müteahhitlere 
yapılmakta olan ödemeler durdurulmuştur. 

Ancak, ilgililer adlî mercilerde dâva aça
rak yapılan tesbitlere itiraz etmişler ve istih
kaklarının ödenmesini istemişlerdir. Belediye 
idaresi mahkeme ilâmlarına müsteniden ve na
kit imkânı elverdikçe ödemelere tevessül et
miştir. 

Borcun kaynağı ve ödeme tarzları, önerge
deki sıraya uyularak, aşağıda ayrıntıları ile 
açıklanmıştır. 

1. Ankara Belediyesinin, 1960 yılından 
önceki yol, ve inşaat işleri için halen : 

Araş Ticaret Şirketine 2 233 317,77 Tl. 
Muammer Kıraner'e 1 517 780,37 Tl. 

borcu vardır. 
1. Ankara Belediyesinin, 1960 yılından ön

ceki yol, inşaat işleri için halen : 
Araş Ticaret Şirketine 2 233 317 77 Tl. 
Muammer Kıraner'e 1 517 780,37 Tl. 
borcu vardır. 

2. MütaahhitVHn a r a k l a n 1̂ 60 v^'r^an 
önce yaptırılan yol ve inşaat islerinin mülkiye 
müfettişlerince tahkik mevzuu olması ve netice
de bâzı ödemelerin yapılmaması gerektiği hak
andaki tenkMlerine ka^ıbk bu mütaahhitlerin 
adlî mercilerden istihsal ettikleri ilâmlara da
yanmaktadır. 

Meselâ; Önergede ismi geçen Muammer Kır-
ner : 

a) 1967 yılında, 3 . 4 . 1958 tarihinde be
lediye ile yaptığı sözleşmeye istinaden Ankara 
şehir içi Atatürk Bulvarı, özdemir, Bestekâr, 
Büklüm, Boylu, Bade, Yalım yollarının inşaatı 
dolayısiyle belediyeden 1 351 793,28 Tl. alacak
lı olduğu yolunda Ankara Asliye 6. Hukuk Mah
kemesinde dâva açmış; 
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b) Yine 1967 yılında, 27 . 6 . 1958 talibin
de yapmış olduğu sözleşmeye istinaden şehir 
içi Maltepe, Bahçeli ve Zümrütevler yolları in
şaatı sebebiyle belediyeden, 639 289,57 Tl. ala
caklı olduğu yolunda aynı mahkemede dâva 
ikame etmiş; 

Her iki dâvayı birleştirerek rüyet eden mah
keme neticede 18 . 3 . 1968 gün ve 1967/106 
esas, 1968/180 karar sayılı ilâmı ile toplam 
1 578 416,28 Tl. nın dâvâlı belediyeden alına
rak davacıya verilmesine hükmetmiştir. 

c) Davacı daha sonra aynı mahkemede aç
tığı dâva ile bu kez taahhüt işlerinden dolayı, 
600 000 liranın % 10 temerrüt faizi, masraf ve 
vekâlet ücreti ile birlikte hükmen tahsiline karar 
verilmesini de istemiş bulunduğu gibi açıklanan 
dâvalar dışında beledive ve Maliye Hazinesi 
aleyhine Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesin-
ne ikâme ettiği izaleyi şüyu dâvası ile imarın 
6099 ada, 9 parselini teşkil eden ve dâvâlılarla 
müştereken mâlik bulunduğu gayrimenkuldeki 
şûyuun kabilse taksim, aksi halde satış sure
tiyle izalesini talebetmiştir. 

Mahkemece, yargılama sonunda, söz konusu 
gayrimenkuldeki şûyuun satış suretiyle gideril
mesine ve satış bedelinden 51/258 hisseye teka
bül eden % 19,767 sinin Muammer Kıraner'e 
aidiyetine karar verilmiş ve bilirkişice gayri-
menkule 387 000 Tl. değer takdir edildiği ci
hetle kesinleşen ilâma dayanarak davacı, Anka
ra icra Gayrimenkul Satış Memurluğunda bele
diye aleyhine takibata geçmiştir. 

(a) ve (b) bendlerinde izah edilen ilâma 
müstenit borçların ödenmesini, icra marifetiyle, 
istemesi karşısında belediye Muammer Kıraner'e 
ödeme imkânlarını araştırmış ve 200 000 
lirası bütçe emanetinde bulunan alacağından, 
223 306,66 Tl. sı da zarureten bütçede yapılan 
750 000 liralık bir ödenek aktarmasından ol
mak üzere 423 306,66 Tl. ödeme yapılmıştır. 

1 nci maddede belirtildiği gibi, belediyenin 
Muammer Kıraner'e bakiye borcu da alacaklı
sına peyderpey ödenecektir. 

Diğer alacaklı Araş Ticaret Şirketine olan 
borç yekûnu 2 233 317,77 Tl. ise 23.11.1968 ta
rihinde Ankara icra Dairesine bloke edilmiştir. 

3. 1960 yılma takaddüm eden zamanda ta
ahhüt yolu ile yaptırılan yol ve inşaat işleri için: 

Tl. 

Muhammed Kandemir 
Sahip Tanaçam'a 
Sulhiye Denktaş'a 
Dursun Yeşil'e 
Behçet Baytimur'a 
Muzaffer Özlem'e 
Mehmet Boysan'a 
Fikri Akyol'a 
Sami Mermutlu'ya 
Alay Yüksel'e 
Fakih Özlen'e 
D. Ali Tabuk'a 
Muammer Kraner'e 

e 532 956,45 
9 010 244,78 

160 837,57 
512 470,10 
331 489,69 

1 087 107,70 
5 529 048,10 
1 086 347,18 
1 048 500,00 
1 042 950,00 
4 408 059,28 
1 086 655,37 
5 075 643,33 

Tl. ödenmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca; 
Tümay Kolektif Şirketine 9 643 502,09 

Tl. ödeme yapılmışsa da henüz kesinhesap dü
zenlenmemiş ; 

Araş Ticaret Şirketine yaptırılan işler bil-
hesap 7 298 250 Tl. olarak tesbit edilmiştir. 

4. Görüldüğü gibi, mütaahhit Muammer 
Kıraner'e bütçeden aktarma yapmak suretiyle 
ödeme yapılmak istenmesinin sebebi, adlî mer
cilerin infazı zaruri olan ilâmlardır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzuner'-
in, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan an
laşma gereğince getirilen araçların dağıtımına 
dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın 
yazılı cevabı (7/946) 

26 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Maliye Bakanı tara
fından yazıh olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını rica ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Trabzon Milletvekili 

Soru : 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 

arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan 
Ekonomik işbirliği Anlaşması ve eki ile aynı 
tarihte teati edilen mektupların onanması hak
kındaki 5253 sayılı Kanun gereğince: Millet
lerarası Kalkınma Teşkilâtı (AlD) ve benzeri 
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kuruluşlardan faydalanarak belediye ve özel 
idarelerimizi güçlendirmek maksadiyle; taşıt 
araçları, dizel grupları ve inşaat makinala-
n - ihtiyaç fazlası olarak - temin ve tevzi edil
mektedir. 

1. 1 . 7 . 1962 den 11.11.1964 tarihine kadar 
temin edilen ihtiyaç fazlası taşıt araçları, di
zel grupları ve inşaat makinalarının gerek te
min ve gerekse ihtiyaçlı belediye ve özel idare
lere tahsisi İller Bankası aracılığı ile yürütülür 
iken bu görevin iller Bankasından alınarak biz
zat Maliye Bakanlığınca yürütülmesinin sebebi 
nedir?. 

2. Maliye Bakanlığı makina ve malzemele
rin gerek ekspertis ve gerekse ihtiyaçlara göre 
tevzii işlerinde hangi formasyondaki personel
den faydalanmaktadır? Bu işlerle görevli şahıs
ların kimlikleri ile formasyolarmm ayrı ayrı 
gösterilerek 11 . 11 . 1964 tarihinden bu yana 
kimlerden müteşekkil heyetler AID ihtiyaç faz
lası makina ve malzemeyi ekspertizle tesbit 
etmek maksadı ile harice gönderilmiştir? He
yete katılan diğer Bakanlıklar görevlileri kim
lerdir? 

3. Mevzuubahis malzeme ve makinalarm 
belediyelere ve özel idarelere tevziindeki kıs
taslar nelerdir? Bu kıstaslara göre 11 . 11 . 1964 
tarihinden bu yana hangi belediyelere ve özel 
idarelere hangi miktar ve çeşitte malzeme tah
sis edilmiştir? (iller, ilçeler, belediyeleri ve özel 
idareler ile bucak ve köy belediyeleri ayrı ayrı 
gösterilecektir.) 

4. Bugüne kadar yapılan tevziat hangi be
lediyelerce şikâyet konusu yapılmıştır? Ve bu 
şikâyet karşılığında Bakanlıkça alman tedbir
ler nelerdir? Bu konunun daha rasyonel bir şe
kilde yürütülmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 1 . 1069 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadi 

İşbirliği Teşkilâtı 
Amerikan İht. Faz. Şb. 

Sayı: 57201-3040 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
İlgi: 2 . 12 . 1968 tarih ve Kanunlar Md. 

ifadeli 7894/48616 - 7/946 sayılı yazınız. 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzun-
er'in tarafımdan yazılı olanak oevaplandırılima-
smı istemiş bulunduğu soruların cevapları ekli
dir. 

Arz ederim. 
Maliye Bakanı 

O. Bilgehan 

Sayın Ali Rıza Uzuner'in ihtiyaç fazlası mal
zeme (ile ilgili olarak sorularının yazılı cevap
ları. 

1. A. B. D. Hükümetinin ihtiyaç fazlasına 
ayırdığı malzemenin, gelişme yolundaki ülkeler 
hükümetlerine devri, bir program olarak 1961 
yılında başlamıştır. Kanunlarımız gereğince 
A. B. D. makamlarının bu gibi konularda mer
cii ve muhatabı Maliye Bakanlığı olduğu dçin 
söz konusu yıldan itibaren bu işle görevli bir 
servis kurulmuş ve hizmet böylece yürütülmüş
tür. İller Bankası ise, söz konusu süre içinde, 
malzemenin seçimi, tamirleri ve istatistik ka
yıtların tutulması açısından Bakanlığımıza yar
dımcı olmuştur. Geçen yıllar içimde bir taraf
tan programın büyümesi, diğer taraftan işlerin 
kuruluşlar arasında yürütülmesinden doğan ko
ordinasyon güçlükleri, hizmetin bir bütün ola
rak Maliye Bakanlığınca ifa edilmesinde zorun-
luk bulunduğunu ortaya koymuştur, işin muh
tevası açısından durum böyle olmakla beraber, 
hukukî bakımdan da tek görevli kuruluşun Ma
liye Bakanlığı oluşu da buna tesir etmiştir. 

2. A) Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme 
ve teçhizat iktisap programları Bakanlığım Ha
zine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisa
di işbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği tarafın
dan idare edilmektedir. 

Genel Sekreterliğe bağlı bir Genel Müdür 
ve ona bağlı bir Genel Müdüryardımcısmın ida
resinde, «Amerikan İhtiyaç Fazlası Malzeme 
Şubesi» Müdürü tarafından programlar idare 
edilmektedir. 

Bu programların /idaresi ile görevli şahısla
rın kimlikleri ile formasyonları şöyledir. 

a) Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletler
arası İktisadi işbirliği Genel Sekreteri Ziya Mü-
ezzinoğlu 1960 - 1961, Kemal » e r 1961 - 1962, 
Memduh Aytür 1962 - 1963, Zeki Toker 1963 -
1964 Zeyyaıt Baykara; 1964, Kemal Cantürk 
1964 ten bugüne kadar, 
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b) Genel Müdür Turhan Energin; 1964 -
1966 Mam, Genel Müdür Erhan Işıl: 1966 dan 
bugüne kadar, 

c) Yüksek Mühendis Teknik Müşavir Cev
det Akanın: 1960 ilâ 1964 (Genel Müdür Yar. 
dıımcısı yetkisi ile Teknik Müşavir olarak) Ge
nel Müdür Yardımcısı Akşit Savcı: 1965, Genel 
Müdür Yardımcısı Kâmuran ıŞekeroğlu: 1966 
Ekime kadar; Genel Müdür Başyardımcısı Hay
rettin Ozansoy: 1966 Kasımdan bugüne kadar. 

Ayrıca, 17 Ocak 1967 tarihlinden itibaren Tek
nik Müşavir lolarak faydalanılmaya başlanmış 
bulunan Makina Yüksek Mühendisi Emin Boz-
oğlu bütün yetkili teknik (Karayolları, Devlet 
Su İşleri, Etibank, Elektrik Etüd, TCDD, Or
man Genel, Ziraat İşleri ve Meteoroloji Genel 
müdürlükleri gibi) kuruluşların (teknik irtibat 
ve koordinasyonunu ve gerekli tekno - ekonomik 
kararlan da (müşterek toplantılarda sağlıyagel-
miştir. 

Amerikan İhtiyaç Fazlası Malzeme Şubesi 
Müdürlüğünü 1960 yılından bugüne kadar Ah
met BuManlı yapmıştır. 

Yukarda isimleri yazılı bütün şahıslar yük
sek tahsilli ve Devlet hizmetinde uzun yıllar ça
lışmış kimselerdir. Şube Müdürü Ahmet Buldanlı 
Ordudaki Jandarma (Subayı görevinden Yüzbaşı 
rütbesi ilie ayrıldıktan sonra Bakanlığımızda bu 
göreve atanmıştır. 

Amerikan İhtiyaç fazlası malzeme iktisap fa
aliyetleri yukarda belirtilen personel tarafın
dan yürütülmüştür. 

B) Malzemelerin ekspertiz ve seçimlerinde. 
İmar ve İskân Bakanlığı Âfetler Genel Müdür
lüğü, TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü, Ka-
rayollan Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdür
lüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, E. i. E. i. Genel 
Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü, T. K. i. Genel Müdür
lüğü, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe Tıp Mer
kezi uzmanlarından faydalanılmıştır. Bu uzman
ların kimlikleri aşağıdaki paragraflarda belir-
tümişftir. 

a) Yüksek Mühendis 'Cevdet Akanın, Tür
kiye Kömür işletmelerinde Müşavir, 1960 - 1964 
yıllan arasında muhtelif tarihlerde Avrupa ve 
Amerikandaki Amerikan depolanna seçim ve 
ekspertiz için gönderillmiştir. 

b) EİEİ den Makina Yüksek Mühendisi 
Fikret Tanır 1965 -1966 yılında, 

c) İller Bankasından Makina Yüksek Mü
hendisi Celâl Solakoğlu 1965 - 1966 yılında. 

ç) TCDD işletmesi Genel Müdürlüğünden 
Yüksek Mühendis Hasan Gerçeker ve Rifat 
Türkent 1967 yılında, 

d) imar ve iskân Bakanlığı Âfetler Gelnel 
Müdürlüğünden Yüksek Mühendis 1967 yılın
da, 

e) Orta - Doğu Teünik Üniversitesinden 
Profesör Kemal Merttopçu, 1965 ve 1966 da, 

f) Hacettepe Tıp Merkezinden Doçent Dr. 
Mithat Çoruh, Dr. Ali öner, Teknisyen Nejdet 
Çap 1967 yılında, 

g) Orman Genel Müdürlüğünde Makina 
Şube Müdürü Servet Kayacan 1967 yılında, 

h) Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünden Yük
sek Mühendis Halil Ziraman ve Teknisyen A l 
Ok 1968 yılında, 

i) Karayolları Genel Müdürlüğünden Yük
sek Makina Mühendisi Hasan Alpostancı 1968 
yılında, 

ı) DSİ Genel Müdürlüğünden Makina Yük
sek Mühendisi Şerafettin Sanal 1968 yılında, 

j) iller Bankasından Elektrik Mühendisi 
Necati Adalan 1968 yılında, 

k) Köy işleri Bakanlığından Makina Mü
hendisi Kemal Şart, 

1) içişleri Bakanlığından Trafik Şubesi Uz
manı Gülltekin Kızılışık 1968, 

m) Etibanktan Dış Alımlar Müdürü Mü
hendis Sabahattin Kottan ve Yüksek Mühendis 
Ercüment Uzbay 1968 yılında, 

n) Maliye Bakanlığından Amerikan ihtiyaç 
Fazlası Malzeme Müdürü Ahmet Buldanlı, 1966, 
1967, 1968 yıllarında, 

Malzeme seçimi için görev almışlar ve yurt 
dışında ve yurt içinde muhtelif Amerikan askerî 
depolanndan malzeme seçmişlerdir. 

Son olarak Ekim 1968 de Avrupa'daki Ame
rikan depolarında malzeme seçimi ile ilgili ola
rak tertİbolunan toplantılar sonunda görev alan 
sekiz kişilik teknik heyetim seçimine ve görev
lerine ait, 

a) 22 Ağustos 1968 tarihli yazımız, 
b) 20 Eylül 1968 tarihi yazımızın, 
e) 4 Ekim 1968 tarihi yazımız eMerinin, 

birer suretleri malûımaten takdim kılınmıştır. 
(Ek: 1, 2 ve 3). 
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M. Meclisi B : 47 

3. Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme ve tıeç- I 
hizat lilktisap ifaaliyet*lerinıin rasyonalize eıdilmesi 
ve modern şekilde sevk ve idare edilebilmesi 
için yapılan inceleme ve teferruatlı çalışmalar 
sonunda hazırlanan ve 25 Şufoat 1968 den itiba
ren uygulanılması yoluna gidilen, «Devamlı Ça
lışma Talimatı» ve bu talimatın onayının müs-
tenidatını teşkil eden gerekçe ve ekleri ile yeni 
bir çalışma ıdüzenine girilmiş bulunmaktadır. 
Bu çalışma ıdevamilı talimatı Amerikan makam
ları tarafındaJn takdirle karşılanmış ve tercüme 
edilerek diğer memleketlerde de tatbiki yoluna 
gidilmiştir. 

ihtiyaç fazlası malzeme ve teçhizatın beledi
ye ve özel idarelere tevziindeki kıstaslar, bu ta
limatın yürürlüğe girdiği 25 Şubat 1968 tarihin
den itibaren bu talimattaki belirli esaslardır. 
Yetki ve sorumluluk hudutları da tâyin edilmiş 
olan bu devamlı çalışma talimatındaki esaslara 
göre müracaatlar iki kategoriye ayrılmaktadır : 

Birinci kategori : Bakanlıkların öncelik ta
nınan talepleri ile kurulması öngörülmüş olan 
il müşterek gayret makina parkları ve bölge 
makina parklarının ihtiyaçları, kalkınma pua
nında görevlendirilmiş olan kuruluşların ihtiyaç
larıdır. 

İkinci kategori : Valilikler, belediyeler, özel 
idareler ve sair kuruluşların ihtiyaç ve taleple
ridir. 

Müracaatlar muayyen ve teksir edilerek ta
lep sahibi kuruluşa gönderilen standart formla
ra göre yapılmakta ve bu formlar da tesbit edil
miş usule göre sıralanmaktadır. Amerikan ihti
yaç fazlası malzemenin tahsisinde : 

I - Malzemenin mahiyeti itibariyle; 
II - özellikleri itibariyle, 
III - Ekonomik değerleri bakımından, 
IV - Tecrübe neticeleri bakımından (tecrü

be faktörü), 
V - Standardizasyon, tip, model azaltması ve 

ihtisaslaşma bakımından, 
VI - Fizik durumları itibariyle, 
VII - Millî ekonomik ve teknik imkânlar 

bakımından, 
VIII - ve diğer hususlar yönünden, 
Seçilen malzemenin talep formlarında kuru

luşlarca bildirilen tamir, bakım imkân ve kapa
sitesi, kullanma yeri ve ekonomik olarak kulla
nılma imkânı, bu maksat ve çapta kullanışta | 
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alıcı kuruluşa sağlıyacağı imkân ve fayda ile en 
müessir bir şekilde kullanılması için ne gibi bir 
asgari ünite halinde olmasının icapları, kurulu
şun bundan evvel aldığı malzemeleri ne derece 
müessiriyetle kullanabildiği ve belediye ve özel 
idarelerin kalkınma planındaki mahrumiyet böl
gesinde bulunup bulunmadığı, belediyenin teda
rik ve işletme için maddi imkânları göz önünde 
tutularak karar verilmektedir. 

Çalışma devamlı talimatının bir nüshası ili
şikte sunulmuştur. (Ek 4). 

4. 11 . 11 . 1964 tarihinden itibaren tahsis 
edilen malzemenin listeleri ilişiktir. (Ek 5,6). 

6. Ekonimik ömürlerini doldurmuş ve ne za
man nerede ne kadar ve ne cins çıkacağı hattâ 
ne kadar bir masrafla iktisabedilebileceği bilin-
miyen ve 581 sayılı Kanunun bahşetmiş olduğu 
ithalde alman vergiler muafiyeti dolayısiyle mu
adillerinin piyasadaki rayiçlerinden oldukça dü
şük, fiyatla sağlanabilen bu malzeme ve teçhiza
ta şüphesiz ki; 

a) Talep çok olacaktır. 
b) Her talebin tamamen ve zamanında kar

şılanmasına 
imkân olmıyacağına göre şikâyetler buluna

caktır. 
Bu konuda en büyük güçlük, programın ta

mamen kendine özel hüviyetinden doğmaktadır. 
Başka bir deyimle, malzeme arzı ve malzeme ta
lebi arasında hiçbir irtibat olmadığı için, talep
ler karşılanamıyacak ve bu durum memnuniyet
sizlik yaratacaktır. Durum, kantitatif açıdan in
celendiğinde halen 12 000 den fazla malzeme ta
lebi olduğu görülmektedir. Bu talebe karşılık, 
en iyimser tahminle 1 000 kadar malzeme sağla
nabilir. Şu hale göre 11 000 malzeme için bunla
rın is'afi kabil olamıyacağından dolayı şikâyet
ler beklenmelidir. 

Arz ve talep arasındaki irtibatsızlık sadece 
miktar değil, malzeme çeşidi için de geçerlidir. 
Belediye ve özel idarelerin kamyon ve yol ma-
kinası gibi, istekleri pek az karşılanabilirken, 
bir komple maden cevheri zenginleştirme fabri
kasının ihtiyaç fazlasına ayrılması olayı ortaya 
çıkabilmektedir. Nitekim, böyle bir durum ger
çekleşmiş ve fabrika Etibanka tahsis olunmuş
tur. 

7. Mahallî idarelerin şikâyetlerini başlıca; 
A) a) Nadir olarak arz edilen malzeme; 
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b) işletme giderleri yüksek olan kamyon
lar, 

c) On yıl ve daha yukarı yaştaki malzeme
nin yedek parça ihtiyaçları; 

Olmak üzere üç noktada toplamak kabildir. 
Belediye ve özel idareler, heımen hemen 

değişmiyen bir şekilde, buldozer (Özellikle ang-
lodozer), motor grayder, dizel motorlu yükle
yici, dizel motorlu 5 tonluk damperli kamyon, 
dizel motorlu yeni modellerde ticari kamyon, 
iş ve yol makinaları, dizel motorlu 50 -100 Kw. 
hk ve 50 frekanslı generatör grupları, dizel 
motorlu tulumbalar, dizel »motorlu seyyar ve 
birkaç tabanca işletmeye müsait kompresörler 
taleibedegelmişlerdir. Arz bakımından bu ekip
man ve malzemeyi, A. B. D. Silâhlı Kuvvetleri 
zaman zaman ve sınırlı miktarlarda ihtiyaç 
fazlasına ayırmaktadırlar. 

İkinci konu ise GMC ve REO gibi askerî 
maksatla yapılmış kamyonların işletme mas
raflarının yüksekliğidir. Karşı tedbir olarak, 
askerî kamyonların en zorunlu hallerde alın
ması ve alınanların da merkezi kamu kuruluş
larına tahsisi yolu tutulmuştur. 

Yedek parça sıkıntısı, programın eski mal
zemeyi kapsamasının tabiî bir sonucudur. Bu 
konu, A. B. D. makamları ile devamlı olarak 
görüşülmekte ve sağlanan yedek parçalar ilgili 
kuruluşlara intikal ettirilmektedir. 

1968 yılı bideyetinden itibaren, Amerikalıla
rın 608 programına uyguladıkları % 15 ödeme 
miktarını % 28 - 32 ye çıkarması muvacehe
sinde alıcıya orijinal maliyetten % 40 ile % 50 
sine ve hattâ daihıa fazlaya mal olmaya başla
ması, ihtiyaç fazlasına ayrılan malların ev
velâ AID Teşkilâtı tarafından ayıklanarak 
bunlara bir servis yapılsın veya yapılmasın % 5 
veya daha fazla bir ödeme yapılarak iktisabın-
dan sonra memleketimizde ayrıca bütün reviz
yon masrafları için yapılacak ödemelerle ikti
sap maliyetinin % 25 ile % 40 ve hattâ daha 
da fazla olmaya başlaması şüphesiz ki, yeni 
şikâyet konularını teşkil edecektir. 

Malzeme arzını olumsuz yönde etkiliyen tar 
diğer faktör, Vietnam, Laos gibi bâzı rüçhanlı 
ülkelerin varlığıdır. Bakanlığımızca uygun gö
rülerek sipariş edilen malzemenin ancak bir 
kısmı Türkiye'ye tahsis edilebilmekte ve ithal 
olunabilmektedir. 
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B) Hizmetin rasyonalizasyonu, özellikle 
1967 yılmdanberi yapılmaktadır. Yukarıda 5 nci 
paragrafta sözü geçen ve Ek 4 de sunulan Ça
lışma devamlı talimatı bu gayretlerin toplu 
olarak ısonuçlarını vermektedir. Bu talimat, gö
rev ve sorumluluk tariflerini, iş akımlarını, 
formları, istatistik kayıt işlerini tutarlı bir sis
tem haline getirmiştir. Formlardaki bilgiler, 
gerçek ihtiyaçlara en uygun malzemenin tah
sisini sağlıyacak şekilde düzenlenmiş ve bir 
bütün olarak iş basitleştirilmesi yapılmıştır. 
Bu arada çeşitli usul değişiklikleri kabul edil
miş ve icraata konulmuştur. Bir misal olarak, 
eskiden münferit Belediyelere yaptırılmakta 
olan forwarder ıseçimi, malzemenin yabancı ül
kelerden gemilere yükletilmesi, gümrüklerden 
çekilmesi usulünün kaldırılması ve bütün bu 
işlerin Belediyeler adına Devlet Malzeme Ofi
sine yaptırılması zikredilebilir. 

Ekler listesi : 
1. 22 Ağustos 1968 tarihli yazı, 
2. 20 Eylül 1968 tarihli yazı, 
3. 4 Ekim 1968 tarihli yazı, 
4. Çalışma devamlı talimatı ve bu talimatın 

onayının müstenidatı, 
5. 1965, 1966, 1967 ve 1968 takvim yılların

da tahsis olunan malzemelere ait listeler. 

5. — Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'un, 
Aaydm'ın Kuyucak ilçesi Ziraat Bankası Şube 
Müdürüne dair sorusu ve Ticaret Bakam Ahmet 
TürkeVin yazılı cevabı (7/951) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

27 . 11 . 1968 
M. Şükrü Koç 

Aydın Milletvekili 

1. Aydın ilinin Kuyucak ilçesi Ziraat Ban
kası Şube Müdürü Muzaffer Egemen son üç yıl 
içinde görevindeki başarısızlığından dolayı her 
hangi bir ihtar veya ceza almış mıdır? 

Not: Bu cevaba ili§ik cetveller kesafeti sebe
biyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığından, 
aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti de soru 
sahibine verilmiştir. 
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2. Muzaffer Egemen, aynı süre içinde teftiş 
geçirmek ve müfettiş raporuna bağlı kalmak 
üzere, görevinde başarılı sayılmış mıdır? 

3. Adı geçen memur hangi kanuni gerekçe 
ve tahkikata dayanılarak bu ilçedeki görevinden 
alınarak nakledilmiştir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 29.1.1969 

İçtıcaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No: 4 (140.2) 
Banka ve Kredi 1887 

Konu : Aydın Milletveikli 
M. Şükrü Koç'un yazılı so
ru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 2 . 12 . 1968 gün ve 7/951-7932/48713 
sayılı yazınız. 

T. C. Ziraat Bankası Kuyucak Şubesi eski 
Müdürü Muzaffer Egemen'e dair Aydın Millet
vekili M. Şükrü Koç tarafından verilen yazılı 
soru önergesi tetkik edildi. 

Malûmları olduğu üzere; adı geçen banka 
hususi hukuk hükümlerine tabi muhtar bir teşek
kül olup Genel Müdür ve Yardımcıları dışında
ki memur ve hizmetlilerinin tâyin, terfi, azil ve 
nakillerinin özel mevzuatı dâhilinde muayyen ni
zam ve usullere göre icrası banka idare organ
larının yetkisi dâhilinde bulunmaktadır. Bu iti
barla soru önergesinde bahis konusu edilen hu
suslar Banka Genel Müdürlüğünden sorulmuş, 
alman 14 . 12 . 1968 tarih ve 3216/369312 sa
yılı yazıda; 

1. Muzaffer Egemen'in son üç yıl içinde her 
hangi bir ihtar veya ceza almadığı, 

2. Adı geçenin bu müddet zarfında almış ol
duğu Müfettiş ve Şube tezkiyelerinden görevin
de yeteri kadar başarılı olamadığının anlaşıldı-

3. Mumaileyhin, Müfettiş, Şube tezkiyeleri 
ve hakkında devam eden şikâyetler sebebiyle 
Banka menfaatleri yönünden nakline lüzum gö
rüldüğü ve iş hacmi Kuyucak'tan daha az olan 
Yeşilova Şubesi Müdürlüğüne verildiği, 

Bildirilmiştir. 
Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Tüerkel 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 
9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da vukubu-
lan hâdiselere ve ortaokul müdürünün Erzurum'a 
nakil sebebine dair sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı llhami Ertem ile İçişleri Bakam Faruk 8ü-
kan'ın yazılı cevapları (7/971) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri ve Millî Eğitim 

bakanları tarafından yazık olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyrulmasını arz ve rica ederim. 

Ezurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da vuku-
bulan hâdiselerin ve o günlerde Ortaokul Mü
dürünün Erzurum'a naklinin sebep ve mahiyet
leri nedir? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
19 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 13 . 2 . 1967 gün ve 6/516-3721/21191, 
13 . 12 . 1968 gün, 7/971-3721/21191 sayılı ya
zılarınız. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 
9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da vuku-
bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün Er
zurum'a nakil sebebine dair verdiği yazılı soru 
önergesine cevabınuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

llhami Ertem 

Erzurum Milletvekili Sayın Adnan Şenyurt'un, 
9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da vuku-
bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün Er-
zuruma nakil sebebine dair yazılı soru önerge

sine cevabımız 

Erzurum Milletvekili Sayın Adnan Şenyurt'
un, sorduğu Horasan'daki olay 9 . 1 . 1967 günü 
Çarşı Camiinde teravih namazından önce ce
maatten bir vatandaşın «cin ve peri var mıdır? 
Ortaokul öğretmenleri olmadığını söylemişler. 
Siz ne dersiniz?» şeklinde sorduğu soru üzerine 
başlamış ve vaaz «cin de peri vardır, peri de 
vardır. Yok diyenler kafirdir.» şeklinde ce
vaplandırılmış, bunun üzerine Camide bulunan 
iki öğretmen protesto maksadiyle Camiyi ter-
ketmişlerdir. 
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Olay öğretmenler arasında üzüntü yarat
tığından ortaokul müdürü durumu Erzurum 
Valisine bildirerek el konulmasını istemişse de 
Vali «adlî mercilere başvurunuz» demiştir. Or
taokul müdürü de bunun üzerine olayı Hora
san Savcılığına intikal ettirmiştir. Şikâyet üze
rine ifadeleri alman ortaokul müdürü ve öğ
retmenler emniyette bulunduğu bir sırada, ifa
deleri alınmak üzere camiden namazı mütaakıp 
emniyete davet edilen vaiz, cemaatle birlikte 
gelmiş, halk vaizin ifadesinin alınmasını pro
testo mahiyetinde gösterilerde bulunmuştur. 
Müşteki öğretmenler bunu üzerine kendilerini 
emniyette hissetmiyerek karakoldan çıkmak 
istememişlerdir. Bu sırada vali durumdan haber
dar edilmiş, bilâhara hâdise mahalline gelmiş, 
halkı teskin etmiştir. Daha fazla müessif olay
ların önüne geçmek için, ortaokul müdürünün 
de arzusu dikkate alınarak 5442 sayılı İl İda
resi Kanununa göre kendisi Erzurum Lisesinde 
görevlendirilmiş, durumu Bakanlığa bildirmiş 
ve tedbir Başkanlıkça uygun mütalâa edilmiş
tir. 

Bakanlıkça bu durum mahallinde iki mü
fettişe tahkik ettirilmiş, olayın yukarıda arz 
edildiği şekilde cereyan ettiği ve öğretmenler 
arasında sükûnetin avdet ettiği tesbit edilmiş
tir. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28 . 1 . 1969 

Emniyet G-enel Müdürlüğü 
Daire : 1. B. 

Şube : B. 13213-375-16716 
Konu : Erzurum Milletvekili Ad
nan Şenyurt'un soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 . 17 . 1903 gün ve Genel Sekreter
liği Kanunlar Müdürlüğü 7^971-3721/21191 sa
yılı. yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Adnan Şen
yurt'un, «8 . 1 . 1967 günü Horasan'da vu-
kubulan olayla ortaokul müdürünün Erzurum'a 
naklinin sebep ve mahiyeti» hakkındaki soru 
önergesinin cevabı aşağıya dercedilmiştir. 

8 Ocak 1967 günü Horasan İlçesi Çarşı ca
miinde vaiz verildiği sırada, öğrenci velilerin
den birisi, Vaiz İsmail Bilgin'e yazılı olarak; 

«okulda münakaşa yapılmış, cin - peri var mı
dır?» şeklinde bir sual tevcih etmiş, vaiz İsma
il Bilgin de bu soruyu, hef hangi bir şahıs ve
ya zümreyi kasdetmeksizin; «Âyetlerle sabit ol
duğu üzere cin ve peri mevcuttur. Bu Allah 
kelâmına inanmıyanlar kâfirdir» diyerek ce
vaplandırmıştır. 

Bu sırada camide bulunan Sıddık Bayrak-
tutan ve Ömer Erturan adındaki ilkokul öğret
menleri vaize müdahale ederek «öğretmenlere 
kâfir demeye hakkınız yoktur, konuşmanızı 
tashih ediniz» demek suretiyle camiyi terk 
etmişlerdir. Camide bulunanlar bu hâdise üze
rine heyecanlanmışlar, fakat her hangi üzücü 
bir olay meydana gelmeden dağılmışlardır. 

Öğretmenlerin şikâyetçi olmaları üzerine 
olaya savcılıkça el konulmuş ve vaiz İsmail 
Bilgin hakkında tahkikata başlanmıştır. 

İsmail Bilgin, 10 Ocak 12<67 günü teravih 
namazını müteakip ifadesi alınmak üzere sav
cılığa celbedilmiştir. Camiden çıkmakta olan 
halk bu muameleden infial duyarak hükümet 
binası civarında toplanmış ve vaiz lehinde teza
hüratta bulunmuşlardır. Kaymakam ve savcı
nın teskin edici konuşmaları ile, zabıtanın mü
dahalesine dahi lüzum kalmadan dağılmaları 
temin olunmuştur. 

Daha sonra ilçeye gelen valinin de halk ile 
bizzat görüşmesi sonucu, normal durum sağ
lanmış, üzücü mahiyette bir olayın vukuuna 
meydan verilmemiştir. 

Ortaokul Müdürü Durmuş Bozkır, hâdiseyi 
mütaakıp Valiliğe müracaatla, başka bir yere 
alınmasını talebetmiş ve bu talebi is'af olu
narak Erzurum Lisesine öğretmen olarak nakli 
yapılmıştır. 

Sanıkların muhakemeleri 28 . 1 . 1969 ta
rihine talik edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Dr. Faruk Sükan 

7. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
çocuk zammı ve eğitim ödeneklerinin zamanında 
ödenmesine dair sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı îlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/986) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı diler, saygılar sunarım. 

16 . 12 . 1968 
Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

Şiddetli kışın bastırdığı, Doğu illerinden ve 
bu arada Muş'taki öğretmenlerden, uzun süre
dir eğitim ödeneklerinin ve çocuk zamlarının 
verilmediği yollu şikâyetler almakta idim. 
incelemelerim eğitim ödenekleri ve çocuk zam
larının Temmuz ayından beri bütün yurtta 
ödenmemekte olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. 
Ellerine geçen para ile kıt kanaat geçinme

ye çalışan bu fedakâr insanların, yasalarca ken
dilerine tanınan hakları zamanında alamayış
ları cidden acıdır. 

Yine yaptığım incelemelere göre, tahak
kuk ettiği halde uzun süredir verilmiyen hak
lar sadece eğitim ödeneği ve çocuk zammın
dan ibaret değildir, örneğin, Malazgirt ilçesin
deki 74 öğretmenin aylardır biriken hak
ları fasıllara göre şöyledir : 819 sayılı Kanuna 
göre avans 11 335 Tl., çocuk zammı 1 aylık 
2 590 Tl., eğitim ödenekleri 85 350 TL, dona
tım bedeli 2 100 Tl., tedavi giderleri 2 000 Tl. 
ve yakacak zammı olarak 10 000 Tl. dır. 

Yukarıda dediğim gibi bu bir örnekten ibo,-
rettir. Aynı durum Muş ilinin diğer ilçeleri 
yurdun tüm öğretmenleri içinde varittir. 

Kışın bastırdığı bir sırada yakacak zammı 
verilmiyor, tedavi giderleri verilmiyor. Yasa
nın hak tanıdığı avanslar verilmiyor. Yeni me
zun öğretmenlere donatım bedelleri verilmi
yor, bu durum öğretim görevinin kutsallığı 
ile bağdaşmaz bir hukuk Devletinin insan hak
larına olan saygısiyle ve yasa hâkimiyeti 
prensibi ile bağdaşmaz, öğretmenlerin iste
dikleri bir sadaka değil bir haktır. Durum 
bu iken, Hükümetin çocuk zammı ve diğer 
yukarıda saydığım hakların verilmesi husu
sunda bu malî yıl için her hangi bir tedbir 
düşünülmediğini, eğitim ödenekleri için ise 
85 milyon liralık bütçe aktarma kanununu henüz 
hazırlıyarak Meclise sevk etmediğini öğrenmiş 
bulunuyorum şimdi. 

1. Eğitim ödeneklerinin verilebilmesi ic/n, 
85 milyon Tl. lık aktarma kanunu Hükümetçe 
ne zaman hazırlanacak ve Meclise verilecektir. 

2. Çocuk zammı ve diğer ödeneklerin için
de bulunduğumuz malî yıl bitmeden ödenmesi 
ve bunların düyuna kalmaması için bir tedbir 
düşünülmekte midir? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 6 . 2 . 1969 

özel 

Millet Meclisi Başkanlığına; 

tlgi : 18 . 12 . 1968 tarih ve 7/896 - 8184/ 
49706 sayılı yazınız. 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, çocuk 
zammı ve eğitim ödeneklerinin zamanında öden
mesine dair verdiği yazılı soru önergesi ile il
gili cevabımız ilişikte sunulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

îlhami Ertem 

Muş Milletvekili Sayın Nermin Neftçi'nin, 
çocuk zammı ve eğitim ödeneklerinin zamanın
da ödenmesine dair 16 . 12 . 1969 tarihli yazılı 

soru önergesine cevabımız 

1. 1968 malî yılında 12.000/12.731 eğitim 
ödeneği bölüm ve maddesinden bütçeye ayrılan 
ödenek miktarı 134 000 000 liradır. 

2. Daha önce er ve stajiyer öğretmenlere 
443 sayılı Kanun uygulandığı 1964 malî yı
lından bu yana eğitim ödeneği verilmemekte 
iken, Sayıştay Başkanlığının 23 . 9 . 1967 gün 
ve 556787/604 sayılı kararı ve Maliye Bakan
lığının 22 . 2 . 1967 gün ve 115508 - 855/3268 
sayılı yazısı ile er ve stajiyer öğretmenlerin de 
eğitim ödeneğinden faydalanacakları açıklan
mıştır. 

3. Eğitim ödeneği almaya hak kazanan er 
ve stajiyer öğretmenlerin 1964, 1965, 1966 ve 
1967 malî yıllarından düyuna kalan alacakla
rını karşılamak amaciyle 1968 malî yılı bütçe
siyle alman 134 000 000 liradan 66 582 500 
lirası geçen yıllar borçlarına aktarılarak iller 
saymanlıklarına gönderilmiş ve hak sahiplerine 
ödenmiştir. 

4. 1968 malî yılı bütçesiyle alınan ödenek
ten geçen yıllar borçlarına aktarılan miktar 
düşüldükten sonra elde kalan 67 417 500 lira
lık ödenek ancak malî yıl başından Temmuz 
ayı sonuna kadar olan eğitim ödeneği ihtiya
cını karşılıyabilmiştir. 
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5. Ağustos ayı başından malî yıl sonu
na kadar olan eğitim ödeneği için de 81 000 000 
liralık ek ödenek kanunu Yüce Mecliste kabul 
edilmiştir, il ve ilçelerimizce talebedilen öde
neklerin tamamı ilgili saymanlıklara gönderil
miştir. 

6. Yeni mezun olup illerin orta dereceli 
okullarına atanan öğretmenlerin donatım öde
nekleri tâyin kararnameleri ile birlikte; ilkokul 
öğretmenlerinin ise göreve başladıktan sonra 
valiliklerin istek yazıları üzerine bağlı bulun
dukları saymanlıklara talebedilen miktar ka
dar donatım ödeneği gönderilmektedir. Bugü
ne kadar ilkokul öğretmenleri için Muş Vali
liğince 12.000/12.733 donatım ödeneği bölüm \ 
ve maddesinden istenilen ödeneklerden : Muş 
Defterdarlığına 7 000, Malazgirt Malmüdürlü-
ğüne 4 200, Varto Malmüdürlüğüne 1 730 ve 
Bulanık Malmüdürlüğüne de 1 400 lira gön
derilmiştir. 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanan tasarı
lara dair sorusu ve Köy İşleri Bakam Selâhat-
tin Kılıç/m yazılı cevabı (7/997) 

25 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların lütfen Köy işleri Ba
kanımız tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

1. 1965 yılından bugüne kadar Bakanlıkça 
ne gibi kanun teklifleri yapılmıştır ve bun
lardan hangileri kanunlamış ve hangileri Meclis 
komisyonlarında veya gündemindedir? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 4 . 1 . 1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 442 -1564 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 . 1 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/997/8272/50058 sayılı yazı. 
Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanan tasarı

lara dair Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin

oğlu tarafından verilen yazılı soru önergesi 
cevabı ilişik olarak gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 
Salâhattin Kılıç 

Köy işleri Bakanlığınca hazırlanan tasarı
lara dair Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin
oğlu tarafından Köy işleri Bakanlığına yönel
tilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1965 yılından bu yana hazırlanan tasarılar : 
1. Toprak ve su kaynaklan geliştirme bir

likleri kanun tasarısı (Meclis gündemindedir.) 
2. 2510 sayaılı Kanunun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesine ve bâzı maddeler ilâvesine dair 
kanun tasarısı (Meclis gündemindedir.) 

3. 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı (Başbakanlıktadır.) 

4. 5613 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
kadro cetvelinde değişiklik yapaılmasma dair 
kanun tasarısı (Maliye Bakanlığınca incelen
mektedir.) 

5. Köy İşleri Bakanlığı * kuruluş ve görev
leri kanun tasarısı (1967) yılında hazırlan
mıştır. Halen Maliye Bakanlığının mütalâası 
beklenmekte ve diğer bakanlıklardan gelen mü
talâalar incelenmektedir.) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin JJy-
sal'ın, vazife esnasında sakat kalan bir erin du
rumuna dair sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/1002) 

27 .12 . 1968 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Adana İli Osmaniye ilçesinde 230 Topçu 
Taburu Karargâh Bölüğü erlerinden Adapa
zarı Bahri özdemir görev esnasında mey
dana gelen bir trafik kazası yüzünden sol eli 
yanmış ve sakat kalmıştır. 

işgücüne tesir eden bu hal karşısında adı 
geçenin yaptığı yardım müracaatlarına hiçbir 
cevap verilmemiştir. 

9 Mayıs 1968 gün, Per. 3922 - 3 - 68/1161 - 929 
sayılı müracaatın sonucu da alınmamıştır. 
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Adapazan - istiklâl Mahallesi, Ak Sokak 
9 numarada ikamet etmekte olan görev ba
şında kazaya uğramış Bahri özdemir'in duru
munun incelenip, sonuçlandırılması gerekmez 
mi? 

T. O. 
Milllî Savunma Bakanlığı 4 . 2 . 1969 

Ankara 
Kanun. : 34/1 - 69 

Konu : Yazılı soru cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 3.1.1969 
gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
8289/50153 - 7/1002 sayılı yazısı. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın gö
rev esnasında sakat kalan Bahri özdemir 
hakkındaki yazılı soru önergesi tetkik edilerek 
Bakanlığımca hazırlanan cevap ekte sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Millî Savunma Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın yazılı 
soru önergesinin cevabı 

39 ncu Tüm. Ulş. Tb. nun 1966/3 devre temel 
şoför eğitiminin uzun yol yüşüyüşü esnasında 
10 Mayıs 1968 günü bir askerî araç devrilmiş, 
3 kişi ölmüş ve bu arada Bahri özdemir de yara
lanmıştır. 

39 ncu Tümen Komutanlığı Askerî Savcılığı 
yaptığı tahkikat sonunda, % 30 kusurlu olan 
şoför er de öldüğünden kovuşturmaya yer olma
dığına karar verilmiştir. 

idarenin hizmet kusuru olmaması sebebiyle 
her hangi bir tazminat ödemek mümkün değil
dir. 

Mağdur için Danıştaya müracaat etme yolu 
açıktır ve tam kaza dâvası ile tazminatını tale-
bedebilir. 

Ayrıca bulunduğu yer askerlik şubesine mü
racaat ettiği takdirde vazife malûllüğü maaşı 
için tanzim edilecek evrakının Emekli Sandığına 
intikal ettirileceği de tabiîdir. 

Keyfiyet ayrıca askerlik şubesine bildirilmiş
tir. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

J 10. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-
I nün, İçişleri Bakanlığı bütçesinden, 1967 ve 1968 

yıllarında, belediyelere gönderilen ödeneklere da-
I ir sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Ferruh Boz-

beyli'nin yazılı cevabı (7/1005) (1) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki isteğimin yazılı olarak Başkanlı
ğınızca cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

12 . 12 . 1968 
Kastamonu Milletvekili 

Âdil Toközlü 
Belediyelere yardım olarak konulan tahsisat

tan 1967 ve 1968 yıllarında hangi belediyelere ne 
miktar ödenek gönderilmiş olduğuna dair Sayış
tay Başkanlığından bir listenin istenilmesi. 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
özeti : 7/1005-81142/49538 

Sayın Âdil Toközlü 
Kastamonu Milletvekili 

ilgi : 12 . 12 . 1968 tarihli yazılı soru öner
gesi : 

içişleri Bakanlığı Bütçesinden, 1967 ve 1968 
yıllarında, belediyelere gönderilen ödeneklere 
dair yazılı sorunuzun cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 
11. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'-

I m, Millî Savunma hizmetini öğretmen olarak ya
panlara da eğitim ödeneği verilmesine dair yazı
lı sorusu ve Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in 
yazılı cevabı (7/1015) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

13 . 1 . 1969 
Adana Milletvekili 
Mahmut Bozdoğan 

(1) Bu tezkereye ilişik cetveller kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığm-
dan, aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti de 

I soru sahibine verilmiştir. 
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443 sayılı Kanunun 1 nci maddesi: «ilköğre
tim müdürleri, okul müdürleri ve yardımcıları, 
ceza evi okullan ve yetiştirme yurtlarında çalı
şan öğretmenler, köylerde: 150 Tl., şehirlerde: 
100 Tl. eğitim ödeneği alır» demesine; Sayışta-
ym I I . IX . 1967 tarih ve 556787/604 sayılı ka
rarında da: «291 sayılı Kanun gereğince, millî 
savunma hizmetlerini ilkokul öğretmeni olarak 
yapmakta bulunan asîl öğretmenler ve köy öğ
retmenlerinin de eğitim ödeneğinden faydalana
cakları» yazıldığı halde, Millî Eğitim Bakanlı
ğının 15 . 11 . 1967 tarih ve 243/442-57680 sayılı 
yazılariyle, okuma - yazma (Tugay) okullarının 
yetişkinlere mahsus bir yer olması cihetle, bu
rada çalışan er öğretmenlere eğitim ödeneği ve
rilemez» emri, adı geçen kanununun ters yorum
lanmasından başka bir anlam taşıyamaz. 

Aynı kanunda ceza evi öğretmenlerine de eği
tim ödeneği verilmesi derpiş edildiği halde, ne
den ceza evlerinin yetişkinlere mahsus birer yer 
olduğu kabul edilmiyor da, ceza evlerinden 
daha çok okul niteliği taşıyan eğitim tugaylarm-
daki okuma - yazma okullan yetişkinlere mah
sus birer yer kabul ediliyor? 

Sayılan 1 170 civannda olan bu öğretmen
lerin eğitim ödeneği alması için Bakanlığınızın 
bir hazırlığı var mıdır? Böyle bir hazırlık için
de iseniz, 443 sayılı Kanun çıktığından bu yana 
mağdur olan öğretmenlerin hakkını verecek mi
siniz? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7 . 2 . 1969 

özel 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 1 . 1969 tarih ve 7/1015-8439/50829 
sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, mil
lî savunma hizmetini öğretmen olarak yapan
lara da eğitim ödeneği verilmesine dair verdiği 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

İlhami Ertem 

Adana Milletvekili Sayın Mahmut Bozdoğan'
ın, Millî Savunma hizmetini öğretmen olarak 

yapanlara da eğitim ödeneği verilmesine dair 
13 . 1 . 1969 tarihli yazılı soru önergesine 

cevabımız. 

28 Mart 1964 tarih ve 443 sayılı ilkokul 
Öğretmenleri ödeneği Kanununun 1 nci mad
desi esas itibariyle bu ödeneğin şehir ve kasa
balarda çalışan asîl ilkokul öğretmenlerine ve
rilmesini öngörmüş; bunun istisnalarını paran
tez içinde «ilköğretim ve ilkokul müdür yar
dımcıları, cezaevi okullarında ve yetiştirme 
yurtlarında çalışan asil öğretmen, müdür ve 
yardımcılan» olarak tahdidi şekilde tesbit et
miş olduğu ve 291 sayılı Kanun ise bu kanun
dan evvel yürürlüğe girmiş bulunduğu cihetle 
kanun vazımın Silâhlı Kuvvetler okuma - yaz
ma okullan öğretmenlerini 443 ısayılı Kanun 
şümulüne almak istemediğini kabul etmek ge
rekmektedir. 

Malî mevzulardaki kanunlarda sarih hü
küm aranacağı, kıyas ve istidâl suretiyle hü
küm tesisi ve tatbikat icrası mümkün olmıya-
cağı hukukun umumi bir kaidesi olduğundan 
cezaevi okullan öğretmenlerinin yetişkinleri 
eğittiği; Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma 
okullan öğretmenlerinin de aynı işi yaptığı 
ileri sürülerek bunların da 443 sayılı Kanun
dan istifade ettirilmeleri gerektiği iddia edi
lemez. 

Bu konuda bakanlığımızın bu görüşe uy
gun olarak yaptığı işlem aleyhine açılmış ibir 
idari dâvanın Danıştay 5 nci dairesince reddi
ne mütedair 26 . 11 .» 1968 tarih ve 1968/4307 
sayılı karan örneği ilişiktir. 

T. O. 
Danıştay Beşinci Daire 
Esas No. : 1965/6278 
Karar No. : 1968/4307 

Davacı : Gültekin Karabulut 58 Top. Tu
gayı Okuma - yazma Okulu öğretmeni 

Burdur. 
Dâvâlı : Milli Eğitim Bakanlığı. 
Dâvanın özeti : 291 sayılı Kanun gereğin

ce 20 . 9 . 1964 tarihinden itibaren memuriye
tinin ihya edilmesiyle asîl öğretmen olması do-
layısiyle, 443 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ge
reğince ilkokul öğretmenleri eğitim ödeneği 
alması gerektiği ileri sürülerek hakkının ve
rilmesi için gereken kararın alınması isteğin
den ibarettir. 
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Savunmanın özeti : Davalı idare süresinde 
cevap vermediğinden dosya fiilen tekemmül et
miştir. 

Raportör : Kerim Çerez. 
Düşüncesi : 443 sayılı Kanunun 1 nci mad

desinde; asîl ilkokul öğretmenlerinden (ilköğ
retim ve ilkokul müdür ve yardımcıları ile ce
zaevi okullarında ve yetiştirme yurtlarında 
çalışan asîl öğretmen, müdür ve yardımcıları 
dâhil) şehir ve kasaiba okullarında fiilen çalı
şanlara aylıklarına ek olarak ayda 100 lira 
ilkokul öğretmeni ödeneği verileceği hükme 
bağlandığına göre; maddede belli edilen yer
lerde fiilen ilkokul öğretmeni olarak görevli 
bulunmıyan davacının bu ödenekten faydala
namayacağına dair Millî Eğitim Bakanlığı iş
leminde kanuna aykırırlık bulunmadığından 
dâvanın reddi gerekeceği düşünülmektedir. 

Kanun sözcüsü : Turgut Akmirza 
Düşüncesi : 291 sayılı Kanuna müsteniden 

askerlik hizmetini ifa ettiği anlaşılan davacı
ya 443 sayılı Kanunun 1 nci maddesine tevfi
kan ilkokul öğretmeni ödeneği verilmemesi su
retiyle yapılan işlemde kanunsuzluk görülme
diğinden dâvanın reddi gerekeceği düşünül
mektedir. 

Türk Milleti Adına 

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince 
işin gereği düşünüldü : 

6 . 4 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 443 
sayılı Kanunun birinci maddesinde, asîl ilk
okul öğretmenlerinden (ilköğretim ve ilkokul 
müdür ve yardımcıları ile cezaevi okullarında 
ve yetiştirme yurtlarında çalışan asîl öğretmen 
müdür ve müdür yardımcıları dâhil) şehir ve 
kasaba okullarında fiilen çalışanlara aylıkları
na ek olarak 100 lira ilkokul öğretmeni öde
neği verileceği hükme bağlanmıştır. 

Davacı 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
2 geçici madde eklenmesine dair 291 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle eklenen geçici 1 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Silâhlı Kuv
vetler Okuma - Yazma okulunda öğretmenlik 
yapmak üzere görevlendirilmiş olup Silâhlı 
Kuvvetler Okuma - Yazama Okulu ise 443 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde yer alan şehir I 
ve kasaba okullarından bulunmamaktadır. 

443 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde belli 
edilen yerlerde asîl ilkokul öğretmeni olarak 

[ fiilen çalışmıyan davacıya, anılan kanunun ay
nı maddesiyle verilmesi öngörülen ilkokul öğ
retmeni ödeneğinin verilmemesi yolundaki iş
lemde kanuna aykırırlık görülmediğinden da
yanağı olmıyan dâvanın reddine 26 . 11 . 1968 

| tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
Başkan Üye 

Sait Koksal Yeredoğ Kişioğlu 
Üye Üye 

Muhterem Şumnu Sıtkı Gökalu 
Üye 

Fethi Tansuk 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Kız Lisesi ihtiyaçlarının karsılanması-

"na dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı îlhami 
Ertem'in yazılı cevabı (7/1017) 

16 . 1 . 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Millî Eği
tim Bakanı tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Nihat Diler 
Erzurum Milletvekilli 

Erzurum Kız Lisesi velileri adına Okul Aile 
Birliği ve Koruma Derneği başkanlarından aldı
ğım mektupta; Erzurum Kız Lisesinin tesbit 
edilen : 

1. Kız Lisesine bir spor salonu yapılması 
hususu 1969 programına alınması, 

2. % 6 lardan okulun diğer ihtiyaçlarını 
karşılamak için 30 000 (lira tahsisi, 

3. Genel bütçeden 2 memur, 5 hizmetli kad
rosunun verilmesi, 

4. Pansiyon ile dersane arasına bir geçit 
yapımı için gerekli ödeneğin gönderilmesi, 

5. Matematik, fizik, kimya, felsefe ve mü
zik öğretmenlerine, şiddetle ihtiyacolduğu halde 
bugüne kadar tâyinleri yapılmamış, 1969 yılın
da mutlaka yapılması, 

6. 3 ncü ders yılına girmiş olmasına rağmen 
bu liseye şimdiye kadar hiçbir lâboratuvar mal
zemesi gönderilmemiştir. Bu sebepten derslerin 
tamamen nazari olarak yapıldığı, gereken lâbo
ratuvar malzemesinin gönderilmesi hususları, 
bir ihtiyaç halinde belirmiştir. Bu mübrem ve 
zaruri ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir. 
Sayın Bakanın istenilen hususları 1969 yılında 
karşılayıp karşılamıyacağı, karşılamıyacaksa se-
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heplerinin yazılı olarak bildirilmesini arz ede
rim. 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 6.2.1969 

Özel 
Sayı : 56 

Milet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 17 . 1 . 1969 tarih ve 7/1017-8482/ 
51001 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzu
rum Kız Lisesi ihtiyaçlarının karşılanmasına da
ir verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îtthami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Diler'in, Er
zurum Kız Lisesi ihtiyaçlarının karşılanmasına 
dair 16 . 1 . 1969 tarMi yazılı soru önergesine 

cevabımız. 

1. 1969 yılı programı ile alman yatırım öde
neği, okullarımızın ancak derslik ihtiyaçlarını 
karşıladığından, Erzurum Kız Lisesine spor sa
lonu yapılması işinin bu yılın programına alın
masına imkân görülememiştir. Gelecek yıllarda 
Bakanlığımıza ayrılacak yatırım ödeneğinin sağ-

10 . 2 , 1969 0 : 1 

lıyacağı imkânlar ölçüsünde ve diğer ihtiyaçlar 
arasında bu istek dikkate alınacaktır. 

2. Erzurum Kız Lisesi pansiyonuna 1968 
yıflı gelir - gider cetveli onanırken 40 000 lira 
vâdedilmiş, bu ödenek % 6 lardan gönderilmiş
tir. Yine büro giderlerinin temini için % 6 lar
dan 42 500 lira yollanmıştır. Adı geçen lisenin 
çeşitli ihtiyaçlarının temini maksadiyle imkân
larımız dâhilinde % 6 lardan 7 000 lira daka 
gönderilmek üzeredir. 

3. Hailen boş kadro yoktur. 1969 malî yılı 
Bütçesi imkân verdiği takdirde bu ihtiyaçlar 
düşünülecektir. 

4. Erzurum Kız Lisesi pansiyonu ile okul 
binası arasına geçit yaptırılması için istenen 
ödeneğin 1969 yılı Bütçesinden gönderilmesine 
çalışılacaktır. 

5. Kız Lisesinde, matematik, fizik, kimya, 
felsefe ve müzik öğretmenlerine ihtiyacolduğu 
bilinmekte olup bu branşlardan öğretmen temin 
edildiği takdirde 1969 -1970 öğretim yıllında ge
rekli tâyinlerin yapılmasına çalışılacakatır. 

6. 1968 yılı Bütçesinden ayrılan ödenekle 
siparişi verilen ders âletlerinden birtakım fizik, 
birtakım da kimya ders aleti Erzurum Kız Lise
sine tahsis edilmiştir. Yapımı tamamlandığında 
gönderilecektir. 

\»tm n 
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Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 
642 ve 890 sayılı Kanunlarla muaddel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M. Kemal Çetinsoy 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
AH Ctelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
îsmet Sergin 

BALIKESÎB 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 320 
Reddedenler : 4 

Çekinserler ; 4 
Oya katılmıyanlar : 316 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Rcfct Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
İhsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğln 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Gü^en 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali ihsan Balımı 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
ti hami Sancar 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüro 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Vcysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
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NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğhı 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

RÎZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Atillâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 

URFA 
Halil Balkıs 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Pafcsüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Refet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç) 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(t) 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Şadı Binay 
Ismaü Selçuk ÇakıroğTu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 

Mahmut Çetin 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoglu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmeıı 
Mehmet Turgut (B,) 
Ahmet Türkel (B.) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

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

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

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğiu 
M&tin Cizreli 

[Reddedenler] 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

HATAY" 
Yahya Kanlbolat 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

[Çekinserler] 

[Oya katılmtyanlar] 
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Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Tank Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İlhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nuneittin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçjek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incieğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

Hûisnü Özkan 
İSPARTA 

Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgiti 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı (1.) 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaın Şeref Laç 
Orhan iSeyfi Orhan 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın (1.) 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selelk 
Enver Turgut 

Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

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

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bş'k. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İsmet Kapısız 
M. Necati Kalay
cı oğlu 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Falrih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

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

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

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

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahin oğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SÎÎRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa (I. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kaibibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osıman Turan 
A.İİ Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 2 
Malatya 1 
Mardin 1 
Samsun 1 

Ramazan Tekeli 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Müslih Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 

Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCÎ BİRLEŞİM 

10 . 2 . 1969 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Daimî komisyonlardaki açık üyelik

lere ıseçim. 
2. — îki Araştırma Komisyoayındaki açık 

üyeliklere seçim. 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahanto, 
yasama doknTralmazlılrmın kaldırılması hakikm-
d* Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/757) (S. Sayısı : Ö99) 
[Dağıtma tarühi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurııeır'-
nun, evi oimıyaaı köylü vatandaşlara -ev yeri ve-
rikaesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko-
uaisyonlaniK^jı 3 er üyeden kurulu Geçiei Ko-
•misyan raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
ketle devredileceği ve bu şirtket hasselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve ÎPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
inmuiSTinda verilen önergeler ile Anayasanın 

88 nci maddesi gereğince kurulan Millet M-eo-
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/45, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayım : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 .12 .1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 mci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nei maddesine bâr fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci -ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Musfcafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Ömer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu çapam 
(1/244) (S. Sayası : 172 ye 2 aci ek) [Bafıt-
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
ÜnerHn, Medeni Kanunum 253 neü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu rapora (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — istanbul Milletvekili Beşit Ülkerln, 
Anakatlık Kanununun 7 ned J&add«tnm kal-



dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) mn cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (8. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar îk-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (ıS. Sayısı : 692 ye 
.1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi :. 9 . 1 . 1969] 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (:S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

a — 
1 7 . — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili llhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunuın 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararm Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karm» 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

'22. — Uşak Milletvekili M i r i 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 hakkında Cum-



huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasıarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve. Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 3968] 

X 2. —• Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesinle, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis-

3 — 

yonlanndan seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu "tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, 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 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu, 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal' ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge-



çiei Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
geçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31 r 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Tiearet, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyede» 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16, — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve ge-çici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
38 sayılı Anayasa Nizamımı, Millî Güvenlik ve 
huzura bozası bâzı fiiller hakkındaki Kamunun 

4 — 
yürürlükten kalkbrılması hakkında kamum tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tar> 
hi : 20•. 2. 1968} 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili İVya» Seçkim'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kaarannaaı 35 nei 
maddesinin bin* fıkrasının değiştirümesd hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyon» ra> 
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) |Dağrtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer UouzaFıın, 931 sayılı İş KamıuMunram 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkımda 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 73T ve eM) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 19-68] 

X 20. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, . Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

21. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 22. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Pl'âr komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 23. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) 



X 24. — Toprak ve sut Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri r e 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nciek) (Dağıtmatarihi : 29.11.1968) 

25. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

26. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma,. Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid
ra - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin, feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

X 28. — a i . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 29. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye r e Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 30. — (Bursa Milletvekili İbrahim Oktom 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politeknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

31. — Uşak MiHe'taeekili FaSkei Uğraaüzoğtot'-
mm 22.. a . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kamımın 21 ntx maddesâma değiş
tirilmesine dair kanum teklifi ye İçişleri ve Mil

lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1968] 

X 32. — Türkiye Cumhuriyet .Merkez (Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun' tasarısı ve Maliye ve: Plân komisyonları ra
porları (1/96) (ıS. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 196&1 

X '33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı g*çeaa kamana 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanum teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtıma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 «Fkadasmın, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı madşdeieriıı 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meelisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 35. — îzratir M e r t t e » Muslafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunuh 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat Özarda'nın, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meelisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 .1968) 

â& — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S» Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12.1968) 

37. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kamına bir ek madde eklenmesi 



hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/821) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 12.1968) 

38. — Adana Milletvekili Turhan DiDlign'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : G21 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1968) 

39. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz. Akçal'-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1968) 

40. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun .12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

41. — 1076 sayılı Yedek, Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

42. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

43.— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı vo Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı ; 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] . 

44. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mu-
hiddin Güven ve 10 arkadaşının, Güzel Sa
natlar Akademisi kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/480, 2/84) 
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968] 

I 45. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şonkaya 
Eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı 

' Mübeccol Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu-
• mm (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak

kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12.1968] 

X 46. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

47. — Van Milletvekili Mehmet Eımin Erdiç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun ''27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

48. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

49. — İstanbul Milletvekili Goşlkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsımail Hakkı Yıldı-
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 50. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki iKanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair ıkanıun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 ier üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 



X 51. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi :27 . 1 . 1969) 

52. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Oztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol Sakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

X 5 3 . - 3 Mayıs 1967 tarihlide Monte Carlo'-
da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/600) (S. 
Sayısı : 790) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1969) 

54. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(IS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

55. — 15 . 7. 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum zabıtası kurulması hakkında Kanuna ek 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/559) (S. Sayısı : 792) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1969) 

56. — 654 sayılı Topluım 'zalbıitası kurulması 
hakkında Kanunum 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

'57. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 

(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

58. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

59. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve (Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

60. — Asayişe müessir fbâzı fillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

X 61. — (Mir Vergisi Kanununun (bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu Kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kal
dırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 
sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu
addel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/592) (S. Sayısı : 794) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

62. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gürcıüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

X 63. — 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için 
Vergi kanunlarında değişiklik yapılması hak-



kında kantin tasarısı ve tçdşleri, Ulaştırma, Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komis
yonlarından 3 er (üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/588) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi >. 6 . 2 . 1969) 

•64. — 23 Haziımı 1965 tarik ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nei maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/607) 
(ıS. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 19(69) 



Dönem : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

T, C, Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (ç) fıkrasın
dan sonra 6306 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici madde
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Millî Savun
ma ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Geçici 

Komisyon raporu (1 /237) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 6 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 22 . 6 . 1966 tarihinde kararlaştınlan «Türkiye Cumihuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6303 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici mad
desinin değiştirilmesi (hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

GERUKOE 

5434 sayılı Türkiye Cumihuriyeti Emekli Sandığı Kanünıunum 64 ncü maddesine 6306 sayılı Ka
munda eklenen (d) fıkrası ile hazarda ve fevkalade hallerde1 emir veya vazife ile uçuş1 yapanı uçu
cularla hangi' meslek ve sınıftan olursa olsun' emirle vazifeli olacak tayyarede bulunanlardan! uçu
şun1 havadaki ve yerdeki sebepleri! iTe ve1 yine emir ve vazife ile dalış yapan dalgıçlarla hangi mes
lek ve1 sınıftan olursa olsun! emirle ve vazifeli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bu-
lunan'lardan denüzaltıcılığm çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü olan muvazzaf ve yedek su
bay, astsubay, askerî memur, erbaş ve erler, orduda vazifelendirilmiş sivil iştirakçiler ve erlikten! 
dolayı aylık bağlan/anlara harb malûlü denirmiş ve bunlara vazife malûllüğü zammı ödenmesi öngö
rülmüştür. 

Bu madde Türk Silâhlı Kuvvetlerinde vazife alan ve sadece yukarda sayılan' görevlilerin deniz 
altımda veya havada hizmet ifa etmeleri halinde vazife malûlü olanlarınla kabili tatbik bir hüküm
dür. 

Deniz ve Hava Kuvvetlerinin1 diğer mensupları ile Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komu
tanlığı mensupları da yukarda belirtilen şahıslara benzer şekilde havada veya denizdeki emsalle
rine göre ve değişik şiddette olmak üzere hizmet riskine mâruz bulunmaktadırlar. 

Harb silâh ve vasıtalarında vukubulan inkişaflar sebebiyle burularla tatbikat yapmak zarurida 
bulunan! görevlilerin hizmetten doğan riskleri eski senelere nispetle çok artm'ış bulunmaktadır. 

Her hizmetlinin vazife sebebiyle mâruz kalacağı hizmet riskini diğer bir sınıf mensupları ile 
mukayeseye imkân yoktur. Tehlike hepsi için mevcuttur. Bu nevi vazifelerin ifası dolayısiylc vazi
fede malûl kalanlar hizmet risklerini gösteren birer emsal olmaktadır, 
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Vazifemin birini düğerinden üstün tutmak içini hukukî bir sebep mievcudolmadığına göre kara, 

Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığında her sahada vazife görenlerin! 
harb maluliyeti zamdan faydalandırılmaları vazife ve hizmette öngörülen eşitliğin' zaruri bir ne
ticesidir. 

Kaldı ki, İç Hizmet Kanununa, emir ve talimatlara uygun olarak vazife ve hizmet yapan, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin gündük vazifeleri dışında manevra, atış ve tatbikat gibi harb haline yalcın 
ve ona alıştırmaya matuf hizmetlerin! ifasında da en az harbdeki kadar ağır şartlar ve o ruh içeri
rinde hizmet itfa etmekte oluşları da bumu! teyi'd etmektedir. Bu hallerde görev ala mi arın mâruz 
kalacakları maluliyeti harb zamanındaki maluliyetten farklı olduğunu kabul etmeye vazifelilerin 
özelliği mâni1 olmaktadır. 

Diğer yönden 6306 sayılı Kanunıl'a belirtilen yerlerde hazarda ve fevkalâde hallerde görev 
alanlardan vazife malûlü olanların durumları harb malûlü emsalleri gibi mütalâa ledild iğime göre 
6806 sayılı Kanunun dışında kalanların da ayni şartlar ve tesirler altında malûl' olmaları halinde 
aynı işleme tabi1 tutulmaları uygun olacaktır. 

Kara, Denirz ve Hava Kuvvetlerine mensup kıtaların müştereken yaptıkları bir atışlı tatbi
katta uçaklardan birinin mecburi! iniş yapması sebebiyle gerek pilotun, gerekse sadmeye mâruz 
kalan kara birliklerinden bâzı personelin, bu olay neticesinde aynı derecede maluliyete duçar olma
ları halinde farklı neticelerin doğması ve değ%ik hükümlerin uygulanmiası personel arasımda bir 
tefrik yapıldığı intibaını uyandırmaktadır. Rürbeleri ve miaaşları aynd olan iki vazife malûlümden 
biri 6306 sayılı Kanunun şümulüme girdiği takdirde emsalinden çok farklı aylık alacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet görenlere îç Hizmet Kanunu ille temin edilen1 sosyal haklar
da sınıf ve meslekler arasında bir fark gözeti'lmem'iş olmasınla rağmen sosyal yardım mahiyetini 
taşıyan harb malûllük zammının ödenmle'sinde farklılık yaratılması hizmetin özelliği ve gayesine 
uygun düşmiemlektedir. Mağduriyetleri önlemek için' hazırlan/rmış bu kanun tasarısı ile sınıf ve 
me'slek farkı gözetmeksizin! hazarda ve fevkalâde1 hallerde talim tatbikat manevra! esnasında ve 
iç Hizmet1 Kanunundaki askerî vazifenin ifası sırasında malûl kalanların da aynı haklardan fay
dalanmaları temini edilmek istenmiştir. 

Tasarının geçici maddesi kanunun yürürlüğe girmesinden e'vviel aynı sebep ve tesirlerle malûl 
kalan ve şehidolanlar hakkında1 da aynı hükümlerin tatbik edileceğindi belirtmektedir. 

intibak işlemlerindin yapılabilmesine zaman ve imkân bırakmak için kanunun yayımı talihinden 
4 ay sonraki ay başından itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 704) 



Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 12 . 4 . 1968 
Esas No. : 1/237 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

T.C. EmeMi Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinle (ç) fıkracından sonra 6306 sayılı Kamunla 
eklenen (d) fıkrası ve geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında Ikanun tasarısı, ilgili bakanlık temsil-
cilertiniin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde verilen bir takrire istinaden, Emekli Sandığı Kanununu tadil 
eden 6306 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrasının tadili şjekl'imde olmayıp, kanun tasarısı başlığının 
(T.C. Emekli 'Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası ieMenmesi 
hakkında kanun tasarısı) şekünde değiştirilmesi ve bu 'suretle Oe) fıkrasının 'eklenmesi talebedilmiş 
ve bu talep yapılan müzakereler neticesinde uygun mütalâa edilerek kabul edilmlesine; 

Yine veriilen bir takrirle birline! maddeden sonra ikinci madde olarak da Emekli Sandığı Kanu
nuna ıgöre harb malûlü statüsünde bulunanların 1485 sayılı Kanun uyarınca almakta oldukları tütün 
beyiye ikramiyelerinin 1967 yılında dağıltılan miktarlar üzerinden dondurulması; 

Bu kanun uyarınca harb malûlü ve şehit yetimi sayılmış bulunanlara 1485 sayılı Kanuna göre 
ödenecek tütün beyiye (ikramiyeleri diğerlerinin salklı tutulan hakları dağıtıldıktan sonra artan mik
tar üzerinden tevzi edilmesi; 

Ancak, birinci miadde hükmüne girenlere dağıtılan miktarlar, diğerlerinim 1967 yılında aldıkları 
seviyeye ıılaştılktan ısionra artan ımiktarm Hazineye İntikali talebedilmiş ve bu talebin de yapılan mü
zakereler neticesinde kabul ledi'lm/esline; 

Tasarının geçici maddesünde (d) fıkrasının (e) fıkrası olarak değiştirilmesine, kanuna yeni bir 
üçüncü madde ilâve ledilmiesine ve bu ilâveye göre tasarının üçüncü maddesinin 4 ncü madde ve 4 ncü 
maddesinin de 5 nci madde olarak kabul edilmesine ve tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

ve bu rapor Sözcüsü Kâtip Çorum Giresun 
Çankırı Aydın Söz hakkım saklıdır GG. Kılıçoğlu 

T. Akman N. Menteşe H. İncesulu İmzada bulunamadı 

Gaziantep Gtimüşane Tekirdağ Trabzon 
N. Sanca A. İhsan Çelikkan K. Nebioğlu H. Orhon 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun (64) ncü mad
desine (ç) fıkrasından sonra 6306 sayılı Kanun
la eklemen (d) fıkrası .aşağıdaki şekülde d'eğişti-
rilmjiştir. 

d) Hararda ve fevkalâde hallerde talim, tat-

M. Meclisi 

GEÇÎCl KOMİSYONUN DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü madde
sine (d) fıkrasından sonra oir (e) fıkrası eklen

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkrasın
dan sonra aşağıda belirtilen (e) fıkrası eklen
miştir. 

(e) hazarda ve fevkalâde hallerde talim, 
tatbikat ve manevra sırasında veya İç Hizmet 

(S. Sayısı : 704) 
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(Hükümetin »Teklifi) 

Ibiikalt Ve manevra sırasında veya iç Hizmdt 'Ka
nununun ve yönetmeliğin geriefetirdiği askerî va
zifelerin ifası sırasında bu vazife ve hizmetlerin 
çeşitli sebep ve tesirleriyle. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti dmlekli Sandığı Kanununa 6306 ısayllı Ka
nunla 'eklenen geçici madde aşağıdaki şekilde de-
ği'ştirillımfiştir. 

GEÇİCİ MADDE — (d) fıkrası hükmü bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden 'evvel aynı sebep ve 
tesirlerle malûl kalan ve şehıdolanlar hakkında 
da uygulanır. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 4 ay 
sonraki aybaşından (itibaren yürürlüğe giüer. 

MADDE 4. — Bu kanun bükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Balkanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
î. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

22 . 6. 1966 
Devlet Bakanı 

C. Bilgehan 
Devlet Balkanı 

K. Ocak 
Adalet Balkanı 

H. Dinçer 
içişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

/ . Gürsan 
Bayındırlık Baıkanı 

E. Erdinç 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

Kanununun ve yönetmeliğinin gerektirdiği as
kerî vazifelerin ifası sırasında bu vazife ve hiz
metlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c ve d 
fıkralarına göre harb malûlü statüsünde bulu
nanların ve şehit yetimlerinin 1485 sayılı Kanun 
uyarınca almakta oldukları tütün beyiye ikra
miyeleri 1967 yılında dağıtılan miktarlar üzerin
den saklı tutulur. 

Bu kanun uyarınca harb malûlü ve şehit ye
timi sayılmış bulunanlara 1485 sayılı Kanuna 
göre ödenecek tütün beyiye ikramiyeleri diğer
lerinin saklı tutulan hakları dağıtıldıktan son
ra artan miktar üzerinden usulüne göre ödenir. 

Ancak, birinci madde hükmüne girenlere da
ğıtılan miktarlar diğerlerinin 1967 yılında al
dıkları seviyeye ulaştıktan sonra artan miktar 
Hazineye kalır. 

MADDE 3. — 1485 sayılı Kanunun ve deği
şikliklerinin bu kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — (e) fıkrası hükmü bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden evvel aynı se
bep ve tesirlerle malûl kalan ve şehidolanlar 
hakkında da uygulanır. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı V. 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/ . Deriner 
İmar ve iskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy işleri Balkanı 

8. O. Avcı 

-*•& 
M. Meclisi. (S. Sayısı : 704) 



Dönem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması hak
kında Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları 

raporları (1 /559) 

T. C. 28 . 10 . 1968 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 779/8115 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 17 . 10 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Ku
rulması hakkında Kanuna ek kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

-654 ıSAYILI ITOPLUM ZABITASI KURULMASI HAKKINDA (KANUNA EK KANUN 'MJ&ARISI 
GEREKÇESİ 

ıChımhüriyet ve 'hürriyet düzenimi demokratik usullerle korumak mıalksadiyle Ankara, İstan
bul, İzmir, Adana ve Zonguldak illerinde 654 sayılı Kainunla kurulan 'Toplum Polisi, kısa hiz
met devresinde üzerine düşen ıgörevleri başarmış ve kanun hâkimiyetini »ağlamıştır. 

Toplum 'Polisinin hizmete girmesiyle, meydana gelen toplum olayları için çeşitli ve dağınık 
bölgelerdeki polis kuvvetlerine vazife verilmesi zarureti ide oıitadan kalkmış ıbulunımaMadır. Boı 
«uretle hem normal hizmetlerin aksaması önlenmiş hem de özel bilgi istiyen ve toplum olayları
mın şartlarına ıgöre yetiştirilen bir .polis sınıfı meydana gelmiştir. 

Demokratik hürriyet nizamının muhafazası için Batı imemlelketlerin&n hemıen hepsinde top
lum polisi Iteşkilâtı kurulmuştur. 

Avusturya'da ;alârim birlikleri denilen ve kanunsuz Itioplanltılarda umumi ântizamı temin 'et
mek üzere görev yapan (Bereitschaftpolizei) hazır polis kuvvetleri vardır. 

Fransa'da 1944 yılında kurulmuş bulunan Cumhuriyet IGüvenlik Kıtaları ı(Oompagnie Republi-
caine Seourite) kamu düzenini muhafaza ve toplum olaylarını disipline etmek üzere İçişleri Ba
kanlığı emri altında 15 000 mevcutlu olarak görev ifa leitımıeiktedir. 

İtalya'da, tKarabinieri ıçevtik birlikleri, mahallî zabıta teşkilâtının başaramıyaoağı hâdiselere 
el koymak, büyük mikyastaki toplantı, gösteri ve saboitıaj harekeltierisne müdahale etmek mü-
kellefiyetıindedir. 

Almanya'da kanunsuz toplum olaylarını önlemek, maç ve ıgösterilerde intizamı sağlamak ve 
ayrıca trafik polisine yardımcı olmak üzere teşkil edilen Hazır Kuvvet Polisleri her türlü teknik 
teçhizat ve imkânlardan istifade etmektedirler. 

Amerika Birleşik Devletlerinde de, Nümayiş Polisi (iRiot Polliee) tabir edilen ve toplumu ka-
aıuosuz gösteri ve tecavüzlerden koruyan Toplum Zabıtası mevcuttur. 
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Görülüyor 'ki, demokratik niaatmı benimsemiş her ülkede 'özel eğitim görmüş polis birlikleri" 

geniş teknik 'imkânlardan da yararlanarak kamu düzeni ile insan hak ve hürriyetlerini korumak
tadır. 

Memleketimizde son iki yıl içinde Toplum Polisinim ifa ettiği hizmetler ıgöz önünde tutularak 
diğer illerimizde de bu teşkilâtın (kurulmasının faydalı olacağı 'düşünülmektedir. 

Yapılan 'incelemeler ve 'edinilen tecrübelere göre, 'Toplum Polisi hizmetlerinin ıgün ^geçtikçe 
•arıttığı ve ıgelişltliği müşahede olunmaktadır. Hizmetin gelişmesi sonucu; ıbüyük şehirlerdeki Top-
kum Polisi mıevcuıdu kâfi gelmemeye başlamıştır. Bu sebeple, büyük şehirlerimizde kurulan Top
lum Zabıtasının taJkviyesi ve diğer iUeniımizde yeniden Toplum Teşkilâtı kurulması için bu tasan? 
hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/559 
Karar No. : 3 

22 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması hakkında Kanuna ek kanun tasarısı,. 
Komisyonumuzda ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde izah edilen hususlara ilâveten, Hükümet temsilcilerinin vermiş Oldukları 
raıütemımlîm malûmatı yerinde ibulan Komisyonumuz adı geçen kanun tasarısının ekli eetvelleriyle bir
likte 'aynen kabulüne karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi büyurullmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
'Sakarya 

K. Eroğan 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : î/559 
Karar No. : 193 

Başkanvefcili 
Samsun 

M. Gedik 

Kars 
T. Göle 

Tekirdağ 
0. öztrak 

tmizada bulunamadı 

ıSözcü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

Malatya 
H. Fenldoğlu 

îmizada bulunamadı 

Trabzon 
H. Orhon 

imzada bulunamadı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Bingöl 
G. Yavuz 

Eiize 
î. Sarıgöz 

İmzada buiunamaldı 

3 . 2 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Tetkiki (hususu Komisyonumuza havale Ibuyurulan (15 . 7 . 19'65 tarih ve 'Ö54 sayılı Toplum 
zabıtası kurulması hakkımda Kanuna Ek kanun tasarısı) ve öncelden havale edildiği içişleri Komis
yonunca tasan hakkımda düzenlemen rapor, Emniyet 'Genel Müdürü ve Maliye (Bakanlığı (temsilcile
rinin de; katıldıkları (birleşimde ıgörüşüldü; 

M. Meclisi (S. Sayısı : 792) 
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'654 sayılı Kanun ile Memleketimizin Ibüyük şehirlerimde "bir toplum polisi kurulmuştur. Toplum 

polisi, (054 sayılı Kaınuınla kendisine verilmiş [bulunan görevlerini kısa (bir 'zıamanda ciddî olarak ye
rine getirmiş (bulunmaktadır. Bütün 'Batı devletleri toplumsal (hâdiseleri lönlemıek lamaeı ile (bu tip 
teşkilâtlar kurmuştur. Bu suretle normal hizmetlerin aksamjası (önlendiği ıgibi özel (bilgi istiyen ve 
toplum olaylarınım şartlanma ıglöre yetiştirilen foir polis sınıfı meydanla 'gelmiştir. Ankara, îstaaılbul, 
izmir, Adama ve 'Zonguldak illerimde kurulan toplum polisinin (çalışmalarından iyi netice alındığı 
için memleketimizin demokratik nizamına daha iyi (korumak ve kontrol 'altında (bulundurmak için 
toplum polisinin hem takviyesi, hem de diğer illere 'teşmil edilmesini öngören kanun tasarısı üzerin
de üyeler 'görüşlerini açıklamış, ilgili »genel müdür, toplum aaıbutiasınnn kuruluş nedenleri ve ku
rulduğu igünden Ibulgünedefc gördüğü hizmetler ile sağladığı faydalar yönünde Komisyona 'bilgi sun
muş, mütaakıben maddelerin igörüşülmesine \geçilmiştir; 

Tasarının başlığında ((6'54) sayılı Kıanuinun kabul tarihi olarak sehven yazıldığı anlaşılan (1'5) 
rakamı (14) olarak düzeltilmiş, yine tasarı başlığında (Hakkında Kanuna) şeklindeki ibarenin 
Türkçe'miz yönümden noksan anlam taşıdığı görüşü ile (Hakkımda) Ikelimıesinin sonuna '(ki) eki 
ilâve edilmek suretiyle 'değiştirilmiş, 

1 nci, '2 nei Ve 3 ncü maddeler ile (bağlı (1) sayılı cetvel aynen tasarıdaki şekilleriyle kabul edil
miştir. 

Grenel Kurulun tasviplerine sunulmak ve öncelik ve ivedilikle görüşülmıek üzere 'Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 
Anikara 
0. Eren 

Çanakkale 
Ş. înan 

Giresun 
K. Bosuter 

îimzada bulunamadı 

İstanbul 
M. CHiven 

ıSamisun 
A. F. Alışan 

Başkan V. 
Kayseri 

F. Koksal 

Antalya 
E. F. Boztepe 

'Çorum 
A. Topçuhaşı 

Gâimüşane 
S. Ö, San 

Muğla 
T. Şahin 

îrazıaJdal (bulunamadı 

Sivas 
M. (K. Palaoğlu 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Balıkesir 
F. îslimyeli1 

imzada (bulunamadı 

Erzurum 
C. önder 

İstanJbul 
S. Aren 

İmzada bulunamadı 

Niğd'e 
H. Özalp 

Tralbzson 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 
Biölu 

K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
N. Enoğan 

İmzada bulunamadı 

Niğd'e 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Soyer 

Uşak 
0. Dengiz 

M. Meclisi (S. Sayısı : 792) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum 
Zabıtası kurulması hakkında Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına (Toplum Zabıtası hizmetlerin
de kullanılmak üzere) ilişik (1) sayılı cıetvelde 
derecesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları 
yazılı kajdrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakam 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Balkanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
t Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV*. Kürşad 

17 . 10 . 1968 
Devlet Bakanı 

8. öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

14 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayıflı Toplum 
Zabıtası kurulması hakkındaki Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci mjaddesi ay
nen kaibul edilm^jltir. 

jMADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 792) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

D. Kadro Unvanı Aıdöd Maaş 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Emaıliyeıt Âmlirli 
Başfeoımiısor 
Komıisıer 
Komiser 'Muavlinliı 
Polis MJeimıuıra 

» » 
» » 

Toplam 

50 
75 

150 
300 

1800 
1800 
1400 

5 575 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişine 
bağlı cetvel 

CETVEL 
Tasarıya bağlı (1) ısayıllı «etvdl .aynen ikaıbml 

edilmiştir. 

- ~ * j * > 

M. Meclisi (S. Sayısı : 792) 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı s 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkındaki 1 9 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı 
kanunlarla muaddel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /592) 

T.C. 
Başbakanlık 20. 12. 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 813/9203 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türk ye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 14 . 12 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı 
Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere zirai kazançlar ilk defa 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Kanunla Gelir- Ver
gisi mevzuuna alınmış ve fiilen 1962 vergilendirme döneminden itibaren vergiye tabi tutulmuş
tur. Gelir Vergisi Kanununun bâzı hükümlerinin 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunla 
değiştirilmesi sırasında, kanunun 53 neti ve 55 nci maddeleri hükmüne göre işletme hesabı veya 
bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin defter tutma yönünden 
karşılaşacakları güçlükler nazarı itibara alınarak, bunlara kanunun geçici 4 ncü maddesi ile 
1962, 1963 ve 1964 yılları kazançlarını diledikleri takdirde götürü gider usulünde tesbit ede
bilmek imkânı tanınmıştır. Daha sonra, Zirai Gelir Vergisi mükelleflerinin defter tutmaya 
hazır bir hale gelmemiş bulunmaları ve defter tutma mükellefiytinin zirai kazançlarla ilgili 
kanun hükümlerinin ıslahını mütaakıp uygulanmasının daha doğru olacağı gerekçeleri ile 
bu süre önce 642 sayılı Kanun'la 1966 yılı sonuna kadar, sonra da 890 sayılı Kanunla 1968 yılı 
sonuna kadar uzatılmış bulunmaktadır. 

Tarım sektörüne hesap, maliyet ve muhasebe kavramlarının girebilmesi, bu alanda rasyonel 
esaslara dayanan bir işletmecilik zihniyetinin doğup yayılması ve gerek tarım sektöründe, ge
rekse tarım mahsulleri ile ilgili ticari ve sınai faaliyetler alanındaki otokontrol çemberinde 
mevcut gediklerin kapatılarak Vargı emıiiyetüiriin nispî şekilde ide lolsa tesis 'ödilebilmesfı için, 'hiç ol
mazsa iş hacmi belirli bir seviyenin üstünde bulunan çiftçilerin gerçek usulde vergiye tabi 
tutulmaları zarureti aşikârdır. Ancak halen mevcut kanun hükümleri çerçevesi içerisinde çift
çilere defter tutma mükellefiyeti tahmil edilmesinin, uygulama alanında büyük güçlüklere se
bebiyet vereceği de muhakkaktır. 

794 
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Halen memleket realiteleri, tarımın özellikleri ve bugüne kadar cereyan eden uygulama so
nuçları nazarı itibara alınmak suretiyle Gelir Vergisi ve Vergi Usul kanunlarımızın zirai kazanç
larla ilgili hükümlerinin yeniden düzenlenmesi, vergilendirme ve defter tutma usullerinin de
ğiştirilmesi ve defter tutma konusunda kanunda öngörülen hadlerin ayarlanması yolunda ça
lışmalara başlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuçlanmasını ve yeni hükümlerin yürür
lüğe girmesini mütaakıp, defter tutma mecburiyetinin çiftçilere tahmil edeceği külfet hafif
letilmiş ve buna tahammül edebilecek bir mükellef zümresine inhisar ettirilmiş olacaktır. 

Halihazır kanun hükümleri muvacehesinde çiftçilerin defter tutmak konusunda karşılaşa
cakları güçlükler hesaba katılmak ve vergi kanunlarımızın zirai kazançlarla ilgili hükümlerini 
değiştirmek amacını güden tadil tasarılarının en geç iki yıl zarfında kanunlaşmış olacakları 
göz önünde bulundurulmak suretiyle, Zirai Gelir Vergisi mükelleflerine defter tutma konusun
da 890 sayılı Kanunla 1968 yılı sonuna kadar tanınmış bulunan ihtiyarilik hakkının 1970 yılı 
sonuna kadar uzatılması uygun görülmüş ve bu amaçla 202 say ili Kanunun geçici 4 ncü madde
sinin değiştirilmesini öngören ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 14 . 1 . 1969 
Esas No. : 1/592 

Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Gelir Vergisi Kamun/unun bâzı (maddelerinim değiştiırdlnıesi, bu kamuma bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerimin kaldırılması haklonıdaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 
642 ve 890 ısayılı Ikanumlarla ımuaddel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerkiMi iştirakiyle komisyanıuımuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, kamisyomuımuzca da uıygun görülerek, tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuma tevdi edilmek üzere İYüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı iSözoü Kâtip 
Çankırı Burdur Bingöl Ankara 

T. Akman F. Kırbaşlt M. E. Oündoğdu A. Dallı 

Aydın Çorum Çorum Konya 
/ . Sezgin N. Tücer H. İncesulu M. Keskin 

imzada bulunamadı. 
Maraş 

V. Pirinçcioğlu 

M. Meclisi (S. -Sayısı : 794) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet MecUsi 
Bütçe Plân Komisyonu 3.2. 1969 

Esas No. : 1/592 
Karar No. : 192 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen ((Mir Vergisi Kanununun bâzı (maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kamına bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin, kaldırılması hak
kındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel geçici 
4 noü maddecinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı) mı ve öneeden havale edildiği Maliye 
Komisyonunca tasarı üzerine hazırlanan rapor Maliye (Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları 
birleşimde görüşüldü; 

Memleket realiteleri, iftarımın özellikleri ve bugüne dek cereyan eden uygulama sonuçları naza
rı dikkatle alınarak, Gelir Vergisi ve Vergi Usul kanunlarımızın zirai kazançlarla ilgili hükümle
rinin, ihalen ımıevcut şartlar muvacehesinde yeniden düzenlenmesini öngören kanun tasarısı, tasa
rı gerekçesinde ItaMlen 'izah edilen hususlar (muvacehesinde, (komisyonumuzca yerinde ve müspet 
mütalâa edilmiştir. 

Şöyleıki, 
31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi kapsamına ialın&n ve fiilen 1962 

vergilendirme döneminden itibaren vergiye tabi tutulan zirai kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu
nun 'bâzı hükümlerinin 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunla değiştirilmesi sırasında, kanu
nun 53 ve 55 ncii maddeleri hükmüne göre işletme hesabı veya bilanço esasına gere defter tut
mak zorunluluğunda olan çiftçilerin, defter tutmak yönünden karşılaşacakları ^güçlükler dikka
te alınarak, kanunun geçici 4 mcü maddesi ile 1964 yılı dâhil, mükelleflere, kazançlarını, dile
dikleri takdirde götürü usulüne göre tesbit edebilme imkânı sağlanmıştı, 

Sürenin hitamında aynı güçlüklerin devam ettiği ve arzulanan sonucun alınamaması nedeniy
le, bu süre, önce' 642 sayılı Kanun ile 1966 yılı sonuna ve bilâhara 890 sayılı Kanun ile de 1968 
yılı sonuna kadar uzatılmıştı, 

Her ne kadar iş hacmi belirli bir seviyenin üstünde bulunan çiftçilerin gerçek usulde vergi
ye tabi tutulmaları zaruri ise de, halen, mevcut kanunlar muvacehesinde çiftçilere defter tutma 
mükellefiyetinin tahmilinde, beklenen sonuç alınamıyacağı gibi uygulama lalanımda da büyük 
güçlüklerin doğacağı, "esasen vergi kanunlarımızın zirai kazançlarla ilgili hükümlerini değiştire
cek olan tadil tasarıları taslakları üzerinde ilgili bakanlıklarca (gerekli çalışmaların yapıldığı hu
susunu da dikkate alan komisyonumuz, süre temdidi tekrarının bu nedenler muvacehesinde zaru
ri olduğu, ancak, ıbu temditlerin, çeşitli meslek ısahibi vergi (mükellefleri arasında tefrik yarata
cağı ve devamlı olarak Hazine aleyhine neticeler ıtevlidedeceği (kanaatini izhar etmiş, tadil tasa
rılarının biran evvel hazırlanarak Meclislere sunulmasının zorunlulıuğu üzerinde durmuş, tasarı 
taslakları üzerinde yapılan çalışmalar ve Meclislere muhtemel sevk tarihleri hakkında ilgililerin 
vermiş oldukları izahatı mütaakıp, maddelerini görüşülmesine geçilmiştir; 

1 noi madde; 
Hazırlanacak tasarının, Meclislere muhtemel sunuluş tarihini dikkate alan komisyonumuz, an

cak gelecek yeni dönemde Meclislere sunulabileceği ilgililerce ifade olunan bu tadil taşanlarının, 
seçimi mütaakıp Meclislerin toplanmaları, Hükümetin kuruluşu, komisyon seçimleri, program «su
nuşları gibi nedenlerle ve bu ertelemenin de son erteleme olacağı Ikanısıyla tasarıda istenilen sü
renin (1) yıl fazlasiyle yani (1971) yılma kadar uzatılmasını uygun görmüş, 

Evvelki, süre temditlerini hükme bağlıyan kanunlarda, yıllar tek tek tadadedildiğinden, 
maddedeki (1962 ilâ 1970) ibaresi, mebde tarih olan (1962) den başlanmak suretiyle (1962, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971) şeklinde değiştirilmiş, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 794) 



— 4 , — 

MaddenİTL anlamında tereddüt yaratacağı nedeniyle ide ç̂JMtçdıler, diledikleri tialkdirde) ibaro-
ısıindeki (diledikleri talkdirde) kısmı (kazançları üzerinden götürü gider...) ibaresindeki (üzerin
den) ve (götürü gider) kelimeleri arasına alınmış ve muadde ıbu değişiklerle, 

İkinci ve üçüncü maddeler tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 

Gıenel Kurulun tasviplerine sunulmak ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Ankara 
0. Eren 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Giresun 
|C Bosuter 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Güven 

Samsun 
A. F. Alışan 

Başkanvekili 
Kayseri 

F. Koksal 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Grümüşane 
S. Ö. San 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı. 

'Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

İmzada bulunamadı. 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
S. Aren 

İmzada bulunamadı. 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R. TJzuner 

Kâtip 
Ordu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Ş. Pehlivanoğlu 

Bolu 
Muhalifim 
K. Demir 
Eskişehir 

M. 1. Angı 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmzada bulunamadı. 

Niğde 
Söz hakkım mahfıızdur. 

R. Soyer 

Uşak 
0. Dengiz 

M. Meclisi (S. Sayısı : 704) 
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Hükümetin teklifi 

Gelir Vergisi Kanununun hâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, hu 
kanuna hâzı hükümler eklen
mesi ve hir kısım hüküm
lerinin kaldırılması hakkındaki 
19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sa
yılı Kanunun 642 ve 890 sayılı 
kanunlarla muaddel geçici 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1963 
tarih ve 202 sayılı Kanunun 
642 ve 890 sayılı kanunlarla 
muaddel geçici 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Geçici madde 4. — Gelir 
Vergisi Kanununun 53 ncü ve 
55 nci maddeleri hükmüne göre 
gerçek usulde Gelir Vergisine 
tâbi bulunan ve kazançlarını bi
lanço veya işletme hesabı esa
sına göre tesbit etmek mecburi
yetinde olan çiftçiler, diledik
leri takdirde 1962 ilâ 1970 yıl
larına ait zirai kazançları üze
rinden götürü gider usulüne gö
re vergilendirilirler.» 

Mükellefler bu hususu vergi 
dairelerine verecekleri yıllık 
beyannamelerinde açık bir şe
kilde belirtmeye mecburdurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun, 
1 . 1 1969 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonunun 

değiştirici 

Gelir Vergisi Kanununun hâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, hu 
kanuna hâzı hükümler eklen
mesi ve hir kısım hüküm
lerinin kaldırılması hakkındaki 
19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sa
yılı Kanunun 642 ve 890 sayılı 
kanunlarla muaddel geçici 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonunun 

değiştirişi 

Gelir Vergisi Kanununun hâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, hu 
kanuna hâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hüküm
lerinin kaldırılması hakkındaki 
19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sa
yılı Kanunun 642 ve 890 sayılı 
kanunlarla muaddel geçici 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1963 
tarih ve 202 sayılı Kanunun 
642 ve 890 sayılı kanunlarla 
muaddel geçici 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Geçici madde 4. — Gelir 
Vergisi Kanununun 53 ncü ve 
55 nci maddel'eri hükmüne göre 
gerçek usulde Gelir Vergisine 
tâbi bulunan ve kazafnçlarını bi
lanço veya işletme hesabı esa
sına göre tesbit etmek mecburi
yetinde olan çiftçiler, (1962, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970, 1971) yılları
na ait zirai kazançları üzerin
den diledikleri takdirde götürü 
gider usulüne göre vergilendiri
lirler.» 

Mükellefler bu hususu vergi 
dairelerine verecekleri yıllık 
beyannamelerinde açık bir şe
kilde belirtmeye mecburdurlar. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Hükümetin teklifi 

' MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü 
türütür. 

14 . 12 . 1968 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakam 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 

_ 6 — 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonunun 

değiştirici 

MADDE 3. — Tasanınım 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Dışişleri Bakanı V. 
8. T. Müftüoğlu 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 
Millî Eğitim Bakanı 

/. Ertem 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkü 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonunun 

değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Çalışma Bakanı V. 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İV. Kürşad 

imar ve İskân Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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