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İÇİNDEKİLER 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II - GELEN KÂĞITLAR 

III - YOKLAMA 

Sayfa 
680:682 

682 :683 

684 

IV - BAŞKANLİK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 684 

1. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 
Azizoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin dosyanın, adı geçe
nin vefatı nedeniyle muameleye mahal kal
madığına dair Anayasa, Adalet Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi. (3/80, 3/798) 684 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Ars-
lan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına ilişkin dosyanın, adı geçenin vefatı 
nedeniyle muameleye mahal kalmadığına 
dair Anayasa, Adalet Karma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/395, 3/794) 684 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhatfcin 
Hakkı Esatoğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin dosyanın, adı 
geçenin vefatı nedeniyle muameleye mahal 
kalmadığına dair Anayasa, Adalet Karma 

Sayfa 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/37, 
3/799) 684:685 

4. — Hatay Milletvekili Mehmet Ars-
lan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına ilişkin dosyanın, adı geçenin vefatı 
nedeniyle muameleye mahal kalmadığına 
dair Anayasa, Adalet Karma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/394, 3/795) 685 

5. — Hatay Milletvekili Mehmet Ars-
lan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına ilişkin dosyanın, adı geçenin vefatı 
nedeniyle muameleye mahal kalmadığına 
dair Anayasa, Adalet Karma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/314, 3/796) 685 

6. — Nevşehir Milleftveikild Salâhaltltin 
Hakkı Esatoğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldınlmasına ilişkin dosyanın, adı 
geçenin vefatı nedeniyle muameleye mahal 
kalmadığına dair Anayasa, Adalet Karma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/170, 
3/797) 685 

7. — Bayındırlık Bakanı Mukadder Öz-
tekin'in, Karayolları Erişim Kontrol Ka-
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Sayfa 
nıın tasarısının havale edilmiş olduğu, ko
misyonlardan üçer üye ile kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (1/652, 4/273) 685:686 

8. — Adana Milletvekili Salâhattin Kı
lıç ile Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, iskenderun Demir ve 
Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı kanun 
teklifinin, havale edilmiş olduğu komisyon
lardan üçer üye alınmak suretiyle kurula
cak bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair önergeleri (2/655, 4/274) 686 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLEÎ? 686 

1. — Millî Savunma Bakanlığı Görev 
ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunim 4 ve 6 
ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/593) (S. Sayısı : 493) 686:691 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üye
si Yiğit Eöker ve Ankara Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'm, şehit komando eri Mev-
lût Meric'in aımıesıine, eşine ve çocuğuna 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkında kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plan Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/E03; Cumhu
riyet Senatosu 2/343) (Cumhuriyet Senato
su S, Sayısı. : 1671 ve 1671'e 1 nci ek; Mil
let Meclisi S, Sayısı : 316 ve 316'ya 1 nci 
ek) 692 

3. — 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı 
istanbul üniversitesi Kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları (1/548) 
(S. Sayısı : 517) 692:694 

4. — 29 . 7 . 1970 tarih VÖ 13.19 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanu
na bazı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve 59 Ho. iıı Geçici Komisyon 
rapora. (1/546) (S. Sayısı : 472) 694:713 

5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ve bu kanunda değişiklik yapan, 
maddeler ekleyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 
1327 sayılı Kanunun bası maddelerinin ye
niden düzenlenmesi ile ilgili Yetki kanunu 
tasarısı ve Anayasa ve Plan komisyonları , 
raporları (1/550) (S. Sayısı : 518 ve 518'e 
1 nci ek) 713 

1. — GECEN TUTAMAK ÖZETİ 

Denizli Milletvekili Âli Uslu, Acıpayam'da 
vukubulan orman kaçakçılığı iddiası; 

Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop, 1971 
yılında ikmali gereken Yeniçağa, Mengen, Bo
lu, Mudurnu karayolları ile Bolu Yonga Levha 
Fabrikası; 

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı, Zi
rai Mücadele Bölge Müdürlüğü; 

Manisa Milletvekili M. Orhan Daut, dost ve 
kardeş İran Milletinin uğramış olduğu büyük 
deprem felâketi; 

Siirt Milletvekili l/L Nebi! Oktay, yaz - kış 
ulaşıma kapalı olan Siirt bölgesinin bazı ilçe 
yolları; 

Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad, Köp 
rüağzı - Maraş Demiryolu işletmesi; 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer, dıg 
ülkelere gidecek işçilerin yaşları; 

Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman, 
Türkşemizin korunması konusunda gündem dışı 
demeçte bulundular. —-

Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin, Bo
lu Milletvekili Halil ibrahim Cop, Siirt Millet
vekili M, Nebil Oktay ve Sinop Milletvekili 
Hilmi işgüzarın gündem dışı demeçlerine cevap 
verdi, 

Denizli Milletvekili Sami Arslan, Denizli 
Milletvekili Ali Uslu'nun, Acıpayam'da vuku
bulan orman kaçakçılığı konusunda gündem dı
şı demecinde şahsına vaki olan sataşma doîa-
yısiyle gündem dışı demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Rıfkı Damgman'a, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı îîyas Karaöz'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi, Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

- 680 
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Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtının daveti 
üzerine Amerika Birleşik Devletlerinde ve muh
temelen bazı Avrupa memleketlerinde inceleme 
gezisine katılacak heyete Milletvekili Hilmi 
Türkmen'in de katılması hakkındaki Başbakan
lık tezkeresi kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun, 
dost ve kardeş iran Milletinin uğradığı deprem 
felâketi dolayısiyle, Yüce Meclisin derin üzün
tü ve başsağlığı dileklerinin iran Millî Meclisi 
Başkanlığına iletilmesine dair önergesi, Genel 
Kurulun bilgilerine sunuldu ve Başkanlıkça ge
reği yapılacağı bildirildi. 

Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırması Komisyonuna yapılan üye seçi
mi sonunda Genel Kurulda ekseriyet kalmadığı 
anlaşıldığından; 

13 . 4 . 1972 Perşembe günü saat 15'te top
lanılmak üzere, saat 17,46 da Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveküi Sivas 

Fikret Turhangil Enver Akova 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

SORULAR 

A) Sözlü soru 
1. — Sinop Milletveldli Hilmi işgüzarın, Si

nop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sarıyer 
köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair sözlü so
ru önergesi, Koy işleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/225) 

B) Yazılı sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara

ca'nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Tazegül köyün
den bir şahsın istiklâl Madalyası almak için yap
tığı müracaata dair yazılı soru önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1030) 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Topalcavuş kö
yünden bir şahsın istiklâl Madalyası almak 

. için yaptığı müracaata dair yazılı soru önergesi, 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1031) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Sarıyar köyün
den bir şahsın istiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair yazılı soru önergesi, 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1032) 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
cr.'nın, Erzurum ile Aşkale ilçesi Egemansur kö
yünden bir şahsın istiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Savunma Bakanlığın gönderilmiştir. (7/1033) 

5. —Maraş Milletvekili ibrahim öatürk'ün, 
12 . 3 . 1972 Pazar günü Gaziantep'te oynanan 
Türkiye Amatör Grup Şampiyonluğu maçı sıra

sında meydana gelen olayların sorumlularına 
dair yazık soru önergesi, içişleri, Gençlik ve 
Spor bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1034) 

6. — istanbul Milletvekili ilhami Sancar'ın, 
Yalova ilçesine bağlı Dereköy'ün heyelan yüzün
den başka bir yere nakli için yapılan çalışmala
ra dair yazılı soru önergesi, imar ve iskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1035) 

7. — İstanbul Milletvekili ilhami Sancar'ın, 
Yalova ilçesine bağlı Esen ve Üvezpmar köyle
ri ile Orman İdaresi arasında çıkan ihtilâflara 
dair yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1036) 

8. — istanbul Milletveldli ilhami Sancar'ın, 
istanbul Belediye sınırları dışında kalan ilçelere 
bağlı köylerin yol, elektrik ve su ihtiyaçlarına 
dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1037) 

9. — istanbul Milletvekili ilhami Sancar'ın, 
Yalova ilçesine bağlı Esen ve Kocadere köyle
rine iskele, barınak ve mendirek yapılması plan 
ve programlara alınıp alınmadığına dair yazılı 
sora önergesi, Bayındırlık ve Köy İşleri bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/1038) 

10. — Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, 
Yükseliş Kolejinin Devlet tarafından satmalındı-
ğı haberinin doğru olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1039) 

11..— İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, An
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretini g'i-
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revülerinden basılarının Sıkıyönetim mahkeme
lerince gözaltına alınış nedenlerine dair yazı
lı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1040) 

12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum ili Harman ilçesi Koyunö-
ren köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası al
mak için yaptığı müracaata dair yazılı soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil-
mişth'. (7/1041) 

13. — Erzurum- Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum ili Müdürge köyünden bir 
şahsın istiklâl Madalyası almak için yaptığı 
müracaata dair yazılı soru önem^esi, Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/İÖ42) 

14. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racanın, Erzurum ili Oltu ilçesi Yarbayı köyün
den bir gahsın İstiklâl Madalyası almak için yap
tığı müracaata dair yazılı soru önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1048) 

15. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Erzurum ili Öitu ilçesi Basıldı (Kiğik) 
köyünden bir şahsın istiklâl Madalyası almak 
için yaptığı müracaata dair yazılı soru önerge
si, Millî Savunma Bakanhğma gönderilmiştir. 
(7/1044) 

18. —- Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, turizm gelirlerinin azalmasını önlemek için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi,. Maliye, Turizm VG Tanıtma hakanlık
larına gönderilmiştir. (7/1045) 

2. — GELEN KÂĞITLA» 

Tezkere j 
1. — Demiz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse- ' 

yin înan'ın, ölüm cezalarına çarptırılmalarına 1 
daiır Başbakanlık tezkereleri (3/793) (Adalet Ko- i 
misyonuna) \ 

Raporlar ! 

2. — Edirne (Milletvekili Veli Gülkan'm, ya- i 
sama dokunulmazlığınım kaldırılmalı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ; 
komisyonlarından .mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/507) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma ta- i 
rihi : 1:2 . 4 . 1072) \ 

3. —- Zonıguldalk Milletvekili Cahit Kara- \ 
kaş'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması '• 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyo'nlarında^ mürekkep Karma Ko- ; 
misyon raporu ı(3/606) (S. Sayısı : 547) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) i 

4. — Çorum Milletvekili Âbdur-rahman Gü- i 
lar'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından, mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/652) (S. Sayısı : 548) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

5. — Mardin Milletveküi Şevki Altındağ'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon, 
raporu (3/589) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 4 . 1972) 

6. — îstanlbul Milletvekili "Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da 'Başbakanlık tezkereleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyoîtfarınıdan mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/2:2) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tari
hi : 1:2 . 4 . 1972) 

7. —• istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let ikomisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/155) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 4 . 1972) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa va 
Adalot komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/82) (S. Sayısı : 552) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 4 .1972) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarmdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/202) (S. Sayısı : 553) (Da
ğıtma tarihi : 12.4.1972) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'm, yasama dolaınulmazkğmm kaldırılması 
hakkımda 'Başbakanlık tezkereci ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/387) (S. Sayısı : 554) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 
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11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama doînınulmazlığmın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/385) (S. Sayısı : 550) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/386) (S. Sayısı : 558) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ım, yasama dtokunıümazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vs 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/457) (S. Sayısı : 557) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

14. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/405) (S. Sayısı : 558) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

• • • > • — * ^ > 9 

15. — Tekiridağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazhğmm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/606) (İS. Sayısı : 559) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

16. — Dernekler kanunu tasarısı ve Anaya
sa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçilen 
5'er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 4 . 1972) 

17. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan' 
m yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/16) (S. Sayısı : 563) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tan-rm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da .'Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarımdan mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/35) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 4 . 1972) 
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BİRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Âdil Turan (Uşak), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 71 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Yokla

mada bulunmayan arkadaşlar, lütfen riyasete 
bir yazı ile Genel Kurulda mevcut olduklarını 
bildirsinler. 

Gündeme geçiyorum efendim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin dosyanın, adı geçenin vefatı nedeniyle 
muameleye mahal kalmadığına dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/80, 
3/798) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı ISaym Cevdet Akçalı tarafından veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
20 . 8 . 1971 tarihli ve 4260 sayılı yazınızla 

vefat etiğihi bildirdiğiniz Diyarbakır Milletve
kili Sayın Yusuf Azizoğlu'na ait (3/80) esas 
No. lu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na ilişkin dosya ile ilgili muameleye mahal kal
madığından mezkûr dosya ilişikte gönderilmiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Anayasa ve Adalet Karma 

Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı 

Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun 
arz olunmuştur, gereği yapılacaktır. 

bilgilerine 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Arslan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
dosyanın, adı geçenin vefatı nedeniyle muamele
ye mahal kalmadığına dair Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/395, 
3/794) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
20 . 8 . 1971 tarihli ve 4260 sayılı yazınız

la vefat ettiğini bildirdiğiniz Hatay Milletvekili 
'Sayın Mehmet Aslan'a ait (3/395) esas No. lu, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin dosya ile ilgili muameleye mahal kalmadı
ğından mezkûr dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı 

Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur, gereği yapılacaktır. 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına ilişkin dosyanın, adı geçenin vefatı ne
deniyle muameleye mahal kalmadığına dair 
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresi. (3/37, 3/799) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

20 . 8 . 1971 tarihli ve 4260 sayılı yazınızla 
vefat ettiğini bildirdiğiniz Nevşehir Milletve
kili Sayın Salâhattin Hakkı Esatoğlu'na ait 
(3/37) esas No. lu, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin dosya ile ilgili muamele
ye mahal kalmadığından mezkûr dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı 

Adana Milletvekili 
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BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur, gereği yapılacaktır. 

4. — Hatay Milletvekili Mehmet Arslan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
dosyanın, adı gecenin vefatı nedeniyle muamele
ye mahal kalmadığına dair Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/394, 
3/795) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 

20 . 8 . 1971 tarihli ve 4260 sayılı yazınızla 
vefat ettiğini bildirdiğiniz Hatay Milletvekili 
ıSayın Mehmet Arslan'a ait (3/394) esas No. lu, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin dosya ile ilgili muameleye mahal kalmadı
ğından mezkûr dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Anayasa ve Adalet Karma 

'Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı 

Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur, gereği yapılacaktır. 

5. — Hatay Milletvekili Mehmet Arslan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
dosyanın, adı geçenin vefatı needniyle muamele
ye mahal kalmadığına dair Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/314, 
3/796) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

20 . 8 . 1971 tarihli ve 4260 sayılı yazınızla 
vefat ettiğini bildirdiğiniz Hatay Milletvekili 
Sayın Mehmet Arslan'a ait (3/314) esas No. lu 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin dosya ile ilgili muameleye mahal kalmadı
ğında^. mezkûr dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Anayasa ve Adalet Karma 

Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı 

Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur, gereği yapılacaktır. 

6. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına İlişkin dosyanın, adı geçenin vefatı 
nedeniyle muameleye mahal kalmadığına dair 
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (3/170, 3/797) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
20 . 8 . 1971 tarihli ve 4260 sayılı yazınızla 

vefat ettiğini bildirdiğiniz. Nevşehir Milletveki
li Sayın Salâhattin Hakkı Esatoğlu'na ait 
(3/170) esas No. lu, yasama dokunulmazlığı
nı-;! kaldırılmasına ilişkin dosya ile ilgili mua
meleye mahal kalmadığından mezkûr dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Anayasa ve Adalet Karma 

Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı 

Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgileriine su
nulmuştur, gereği yapılacaktır. 

7. — Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin' 
in, Karayolları Erişim Kontrol tasarısının havale 
edilmiş olduğu, komisyonlardan üçer üye ile ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine da
ir önergesi (1/652, 4/273) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Mu
kadder öztekin tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçişleri, imar - iskân, Adalet, Bayındırlık ve 

Bütçe Plan komisyonlarından havale edilmiş 
'bulunan Karayolları Erişim Kontrol kanun ta
sarısının, Trafik kazalarının önlenmesi bakı
mından biran önce görüşülmesini ve kanunlaş
masını sağlamak için tasarının önemine ve müs
taceliyetine binaen adı geçen komisyonlardan 
üçer üye seçilmek suretiyle kurulacak Geçici 
bir Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. (1/652) 

Mukadder öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı ta
rafından Karayolları Erişim Kontrol tasarısının 
geçici bir komisyonda görüşülmesi talep olun
maktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 

— 685 — 



M. Meclisi B : 71 13 . 4 . 1972 O : 1 

Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Salâhattin Kılıç ve Sayın Mustafa De-
liveli tarafından verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

8. — Adana Milletvekili Salâhatin Kılıç ile 
C. Senatosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin 
İskenderun Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim 
Ortakhğı kanun teklifinin, havale edilmiş oldu
ğu komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergeleri (2/655, 4/274) 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Kılıç ve Sa
yın Mustafa Deliveli tarafından verilmiş bu
lunan önergeyi okuyoruz. 

1. — Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teş
kilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
sayısı : 496) (1) 

BAŞKAN — Bir saatlik süre içinde kısa ka
nunların müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Devlet Bakanı Doğan Kitaplı tarafın
dan verilmiş bir öncelik ve ivedilik önergesi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan «1325 sayılı Millî Sa

vunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Kanunu
nun 4 ve 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı» nm, halen uygulamada bulunan 
kanunun 4 ve 6 ncı maddelerindeki hizmet yön
lerinden Millî Savunma Bakanlığının Kuvvet 
Komutanlıkları ile işbirliği ve yazışma yapması 
deyimleri Anayasada bu mevzuda imkân bulun
madığı nedeni ile Anayasa Mahkemesince 
27 . 4 . 1971 tarihinde iptal edilmiş olduğundan 
bu kere 1488 sayılı Kanunla Anayasanın 110 ncu 
maddesine bir fıkra eklenerek Millî Savunma 
Bakanlığının hizmetlerinin yürütülmesinde Kuv-

(1) 49G S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İskenderun Demir ve Çelik işletmeleri Ano

nim Ortaklığı kanunu teklifinin; havale edil
miş olduğu Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ada
let, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
(2/655) 

Adana Hatay 
(Salâhattin Kılıç Mustafa Deliveli 

BAŞKAN — iskenderun Demir ve Çelik iş
letmeleri Anonim Ortaklığı kanun teklifinin, 
teklif sahipleri tarafından geçici bir komisyon
da görüşülmesi istenmektedir. Bu hususu oyla
rımda arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Geçici Komisyon 
kurulacaktır. 

vet Komutanlıkları ile işbirliği yapması ve ya
zışmam öngörüldüğünden ve ayrıca Millî Savun
ma görevlerinin eksiksiz ve acilen yürütülebil
mesi ve uygulamada kanunilik sağlanması ne
denleriyle tasarının diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi zorunlu kılmıştır. 

Kabulünü saygıyle arz ederim. 
Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı tarafın
dan gündemimizde bulunan Millî Savunma Ba
kanlığı Görev ve Teşkilâtı hakkındaki Kanu
nun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun ta/sarısının gerekçeli olarak önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi talebolunmaktadır. 
Bu gerekçeyi takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Bütün işle
re takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunu... 

REFET SEEGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, gerekçesini öğrenelim. 

BAŞKAN — Okudum, efendim. Rica ederim, 
ı her milletvekili bir gerekçeyi bir daha öğren-
j mek isterse, Meclisin vaktini okumakla geçiri-
1 riz. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
i arz ediyorum... 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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REFET SEZGİN (Çanakkale) — önemli 

olduğu için rica etmiştim. 

BAŞKAN — Takrirde önemi beyan edilmiş
tir, fakat bu önemin takdiri, gerekçenin takdiri 
gene Meclise aittir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al -
sın. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmamasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunma
ması hususu Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?... 

SİNASİ ÖZDENO&LU (Ankara) — C. H. P. 
Grubu adına. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın Şi-
nasi ÖzdeniogTu, buyurunuz. 

0. H. P. GRUBU ADINA SİNASİ ÖZDEN-
OĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, saym millet
vekilleri; 

Şimdi huzurunuzda bulunan üç maddelik ta
san Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşki
lâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi zorunluğundaaı doğmuştur. 

Bilindiği üzere, Anayasamız Eylül 1971 ta
rihinde ve 1488 sayılı Kanunla değişmeden ön
ce Millî Savunma Bakanlığiyle ilgili 1324 ve 
1325 sayılı kanunlar çıkarılmıştır. Ancak, Ana
yasa Mahkemesi 1325 sayılı Millî Savunma Ba
kanlığı GöreV ve Teşkilâtı hakkındaki Kanu
nun 4 ve 6 ncı maddelerinin 1971 Nisanında 
Anayasaya aykırı olduğu nedeniyle iptal etmiş
tir. Böylece bu iki maddenin Anayasa Mahke
mesinin iptali mucip sebepleri dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmesi bir zorunluk haline gel
miş bulunmaktadır. 

Esasen, 1488 sayılı Kanunla değiştirilen Ana
yasamızın 110 ncu maddesi «Millî Savunma Ba
kanlığının görev ve yetkileri Genelkurmay Baş
kanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarıyle ilişkileri 
kanunla düzenlenir» hükmünü ihtiva etmek
tedir. 

Öyleyse, Millî Savunma hizmetlerinin koor-
done biçimde yürütülmesi ve hele Genelkurmay 
Başkanlığı ile gerekli ahengin sağlanması için 
mevzuat değişikliği, Anayasamızın bir emredici 

hükmü olarak, yasama meclislerini bu tasarı 
vesilesiyle de bir kez daha bağlamış bulunmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, işte bu iki maddeden 
ibaret tasarı, bu amaçla yüksek huzurunuza ge* 
tirilmiş bulunmaktadır. 

Bu iki madde ile getirilmiş bulunan prensip
ler nedir? 

Sayın arkadaşlarım, bilindiği üzere, Millî Sa
vunma Bakanlığı, Silâhlı Kuvvetlerle bağlantı
sını, Kara, Deniz ve Hava müsteşarlıkları vası-
tasıyle sürdürmektedir. Yine bilindiği üzere, bu 
üç müsteşarlık 1119 sayılı Kanunla kurulmuş 
5398 sayılı Kanunla bu makamların kaldırılma
sına değin Silâhlı Kuvvetlerle irtibat bu müste
şarlıklarla sağlanmıştır. Şimdi, bu tasarı ile ge
nel bir deyim kullanılmak suretiyle, - nedir o 
genel deyim - «Müsteşarlık teşkilâtı ve Bakan
lığa bağlı diğer kuruluşlar» deyimi kullanıl
mak suretiyle ifade edilmektedir. Neden böyle 
olmaktadır? Çünkü, hazerde, seferde olağan ya 
da olağanüstü hallerde değişen ihtiyaçlara göre, 
'hizmetin gerektirdiği ihtiyaçlara göre yeni ka
demeler ihdas edilmek ve bunlar arasında görev 
taksimi yine halin ve görevin gerektirdiği şekil
de yapılmak üzere Bakana-da bu suretle geniş 
bir takdir hakkı, hizmetin kolaylığını temin et
mek bakımından da tanınmak istenmiştir. Örne
ğin, Kıbrıs olayının önem kazandığı sıralarda 
Bakan takdir eder, zorunluk görür bir Kıbrıs 
örgütü, bir Kıbrıs bürosu kurabilir. Bunu ayrı
ca vuzuhla saraihatla bu kanun metnine dercet-
mekte hiçbir lüzum yoktur. Öyleyse, burada da 
tasarıda isabetle belirtildiği gibi «Müsteşarlık 
teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar» 
deyiminin kullanılmasında biz grup olarak tam 
bir isabet görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı yine bu arada 
Silâhlı Kuvvetlerdeki hizmet bütünlüğünü de 
sağlamak amacıyle «Millî Savunma Bakanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği için
dedir» tarzında bir deyim konulmak suretiyle 
bu yakın koordinasyon zorunluğu bir kez daha 
belirtilmiş olmaktadır. Bu deyimin içindeki an
lam esasen bizim Silâhlı Kuvvetlerimizin teme
linde vardır, arkadaşlarım. 

Şimdi, esasen teamüle dayanan bir koordi
nasyon, Silâhlı Kuvvetler içerisinde geleneğe 
dayanan bir iştoirliği ve hizmet anlayışı, burada 
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kanun hükmüne dercedilmek suretiyle teamülî 
durumdan hukukî duruma getirilmiş olmakta
dır. 

Diğer ülkelerin Millî Savunma Bakanlığı 
Teşkilât kanunlarına "bu ilişkiler, yani Genel
kurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı 
ilişkileri hizmetin gerektirdiği istikamette ve
rimli birtakım teşkilâtın kurulmasını sağlaya
cak şekilde kısa deyimler kullanılmak suretiy
le girmiştir. Bu itibarla, tasarının gelecek ihti
yaçlar dikkate alındığı takdirde, tasarının ge
lecek ihtiyaçları da kapsayacak nitelikte düzen
lenmiş olduğunu görerek bu tasarıyı grup ola
rak olumlu şekilde mütalaa etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı önce Anaya
sa Mahkemesi kararının bir gereği olarak, son
ra da Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savun
ma Bakanlığı arasında ve aslında tek hedefe yö
nelmiş olan savunma hizmetlerimizde tam bir 
koordinasyon sağlanması amacıyle .getirilen bir 
tasarıdır. Bu itibarla C. H. P. Grubu olarak ta
sarıyı olumlu karşıladığımızı arz eder, Yüce 
Meclisi bu vesileyle saygıyle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tural, buyurun. 
SUNA TUHAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve değerli milletvekilleri; 
Millî Savunma Bakanlığına Anayasal bir hü

viyet vermek için yapılmış olan 1488 sayılı Ka
nandan. sonra bugün önümüzde bu kanuna da
yanılarak getirilmiş 1325 sayılı Kanunun 4 ve 
6 ncı maddelerini değiştiren bir tasarı var. 

1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Teşki
lât Kanunu 27 . 4 . 1971 tarihinde Anayasa Mah
kemesinde iptal edilmesine rağmen, 1324 sa
yılı Genelkurmay Başkanlığı Görev ve Teşkilâtı 
Kanunu yürürlükte kalmış ve Anayasaya aykırı
lığı görülmemiştir. O halde Anayasaya aykırı 
olan kanun 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlı
ğı Teşkilât Kanunu olmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından son
ra Anayasanın 110 ncu maddesinin görev ve 
yetkileri Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Ko
mutanları ile ilişkileri kanunla düzenlenir» den
miştir. 

Biz, bu fıkranın askerî hiyerarşiyi düşünerek 
eklenmesine taraftar olmamıştık. Buna rağmen 
siyasilerce Türk Silâhlı Kuvvetlerinde daima 
çift başlı komuta kademesi merakı duyulmuş 
ve bu çift komuta kademesi, ordunun şevki ida

resini elde tutmak istek ve gayretinde olacak, 
siyasileri işgal eden daimî mevzulardan biri ol
muştur. 

1961 Anayasası çeşitli olaylardan alınmış 
dersler ve 1950'lerden başlayarak, 1960'ların 
olaylarına dayanan tecrübelerle bugün Yüce 
Meclisin bir fıkra eklemeye lüzum gördüğü 
110 ncu maddeyi esaslarıyle getirmiş, Anayasa 
Mahkemesi bu esaslara dayanarak Genelkurmay 
Başkanının yetkilerine ortak tanımamak ve onu 
Silâhlı Kuvvetlerin tek kumandanı kabul ede
rek en isaJbetli kararlan vermiştir. Savunma Ba
kanına verilen yetkiler, Anayasa zorlanmak su
retiyle getirilen bir ek fıkra ile olumlu yöne 
tevcihe çalışılıyorsa da, ne derece başarılı ola
cağını zamanın hâkimiyetinde beraberce müşa
hede ve mütalâa edeceğiz. 1949 yılından sonra 
getirilmiş 5398 sayılı Kanunun mahzurları or
tada iken, önümüzdeki bu kanun eskiye doğru 
bir gidiş istikametindedir. 

Muhterem milletvekilleri; kanunun bir mad
desinde «Millî Savunma Bakanı bu görevleri, 
müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı diğer 
kuruluşlar ile, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri 
Komutanlıkları vasıtasıyle yerine getirir.» de
niliyor. Bu, üç kuvvet komutanlığını Millî Sa
vunma Bakanlığı emrine alıyor demektir. Böy
lece, kuvvet komutanlıkları, personel, istihba
rat, harekât, teşkilât, eğitim - öğretim ve lojis
tik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile, bütçe 
anaprogramlarınm tespitinde Genelkurmay Baş
kanına ve Genelkurmay Başkanının, bu prog
ramlan Millî Savunma Bakanına bildirmesi ha
linde ise, Millî Savunma Bakanına bağlı oluyor
lar, ki bu iki başlı kumanda, askerî hizmetler
de istenilen ve beklenilen sürat, selâmet ve isa
betin ortadan kalkmasına sebebolacak, ikmal ve 
idare işleriyle paralel ve ahenkli olarak yürü
mesi icaJbeden komuta ve eğitim hizmetleri de, 
başarısı için lâzım olan şartlan ve imkânları 
asla tahakkuk ettiremeyecektir. Bu meseleleri, 
bundan önce aldığımız ve bundan sonra almak
tan korktuğumuz siyasî dersler karşısında ol
gunluk ve ciddiyet ışığı altında düşünmeli, ge
lecek nesillere örnek ve ibret olacak kanun
lar ve maddeleri va'zetmek yoluna gitmeliyiz. 

1924'ten bu yana dört defa değişmiş bu gö
rev ve yetkiler meselesi, esaslı ve bozulmaya
cak kararlara bağlanmalı ve kanunlar böylece 
yaz - boz tahtası olmaktan kurtulmalıdır. Ya-
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ratılan kanunî gayri taJbüliklerin giderilmesi, 
aynı mevzu üzerinde çalışan teşkilâtın bir ara
ya getirilerek tek bir merci olan Genelkurmay 
Başkanının emrinde ve komutasında toplanması
nın zaruretine inanınız ve askerî teşkilâtı bu 
türlü siyasî bölmelere tabi tutmayınız. Zararla
rını, milletçe beraber çektiğimiz ve çekeceğimiz 
hepinizin yüksek malûmlarıdır. 

Bir diğer maddenin öngördüğü, Millî Savun
ma Bakanının Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı 
bir işbirliği ve beraberliği içinde çalışması key
fiyeti mevcutken, kuvvet kumandanlarıyle, çe
şitli yönleriyle bağlı oldukları G-enelkurmay 
Başkanlığını aşarak bir ikinci bağlılık kurmaya 
ve kumanda mevkilerini ikileştirmeye sureti ka-
tiyede lüzum yoktur. 

Sayın milletvekilleri; bugün orduyu, velev 
Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı hak
kındaki kanun tasarısryie olsun siyasetin içine 
çekmek, memleket ve millet için vahim ve uzan 
vadeli tehlikeler davet eder. Çünkü, Silâhlı 
Kuvvetlerin tek yönü komutanlıktır. Bu komu
tanlık, bütün f onksiyonlarıyle beraber işler. Mil
lî Savunma Bakanlığı gibi salâhiyetleri başka 
bir makama devredilirse, kumanda müessiriyeti 
düşer, komuta kademelerinin makam şeklinde 
tezaJhürü son derecede hatalıdır; zaten de bu 
hataları esastan tespit eden 1961 Anayasası yeni 
bir görüşle, Silâhlı Kuvvetleri emir - komutada 
yalnız Genelkurmay Başkanına bağlamış ve onun 
komuta kuvvetlere ne adda olursa olsun Millî 
Savunma Bakanlığı veya herhangi bir Devlet 
Bakanlığı gibi bir ortak tanımamıştır. Hatta, 
Genelkurmay Başkanını da eylem ve işlemlerin
den dolayı yalnız Başbakana karşı sorumlu 
tatnımıştır; bağlı bile dememiştir. 

Temel dayanağı bu iken, hâlâ Millî Savunma 
Bakanlığına emir ve komuta yetkisi arama yol
larında ısrar etmekte bir fayda olmadığı kanaa
tindeyiz. Bu itibarla Hükümetin, yeter bir in
celemeye dayanmayan bu teklifini geri almasın
da büyük bir isafoet kaydedeceğini beyan eder, 
sözlerimi bu düşüncelerin doğruluğu ve ışığı al
tında mütalaa ve kabul etmenizi tekrarlar, siz
leri selâmlarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde görüş
mek isteyen başka sayın var mı ... Yok. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN -— Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Anayasanın bir gereği olarak huzurunuza ge
tirdiğimiz kanun üzerinde bu denli bir konuş
ma olacağını tahmin etmemiştim, ama Sayın Su
na Tural Hanımefendi, daha çok yakın bir za
man önce değiştirdiğimiz Anayasa maddelerini 
bu kanunu vesile ederek tenkit etmek 
için herhalde huzurunuzu işgal ettiler. 
Yalnız şunu ifade etmek zaruretindeyim 
ki, bu kanun sadece siyasî bir tercihle 
buraya gelmemiş, Askerî Şûra kararının siyasî 
tercihe intikalinden sonra huzurunuza gelmiştir. 
Bolayısıyle, bu kanunu pür siyasî bir tasarruf 
tasarruf olarak mütalaa etmek, Sayın Suna Tu-
ralln söylediği manada mütalaa etmek, elbette-
ki, mümkün değildir. 

Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiştir; 
doğrudur. Anayasa Mahkemesinin iptal esbabı 
mucibesi ışığı altında Anayasa maddesi değiş
tirilmiştir ve Anayasa maddesinin değişikliği 
istikametinde bu kanun huzurunuza getirilmiştir. 

Sayın Suna Tural Hanımefendi, Genelkur
may Başkanlığının böylece yetkililerinin bölün
düğünden bahsettiler. Biz bu kanaatte değiliz. 
Askerî meselelerin Parlamentoda takibi vardır. 
Askerî meselenin, askerî yönünden başka ikma
li vardır ve meselelerinin siyasî mercilerde ta
kibi vardır. Bu kanun iyi tetkik edilirse görü
lecektir ki, komuta kademesinin dışında askerî 
meseleleri takip ve intacetmek için bu kanun ge
tirilmiştir. Takdir edersiniz, bütçelerle 8 mil
yar lira, sarfedilmek için askeriyeye tahsis 
edilmektedir. Bunun ita amiri bir siyasî organ-' 
dır. Bu siyasî organın ita amirliği yetkisini bir 
yerlere devretmesi lâzımdır, işte bu kanunun 
anaesprisi bundan ibarettir. Sayın Tural Hanım
efendinin meseleyi bu şekilde nasıl va'zettiğini 
burada anlamak mümkün değildir ve kanun ve
silesiyle Anayasa değişikliğinin müzakeresinin 
yapılmasının da manasını anlamak elbetteki 
mümkün değildir. 

Esas mesele şudur Siyasî tasarruflarla, ko
muta tasarruflarını, askerî tasarrufları birbi
rinden ayırmaktır. Nitekim, Sayın Tural Ha
nımefendi söylediler, Genelkurmay Başkanlığı 
Başbakana bağlı. Millî Savunma Bakanlığını 
hıfzettiğimiz takdirde, bu sefer askeriyenin de-
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inin arz ettiğim bütün tasarruflarını, ihtiyaçla
rını takibedecek bir Devlet Bakanlığı görev
lendirilecektir ; mecburen görevlendirilecektir, 
Başbakan her zaman her şeyle meşgul olmak 
durumunda değildir. Öyleyse, bunu bu şekilde 
vr.'zetmenin, yine Anayasanın 110 ncıı madde
sine, çok yakm zaman önce Yüce Meclislerin 
büyük bir ekseriyetle, hatta Anayasanın değiş
tirilmesi için icabedenden daha fazla bir ekseriyet
le ilâve ettiği bu hüküm karşısında ne mana ifa
de edeceğini anlamak elbetteki mümkün değil
dir. 

Yine, yukarda demin arz ettim; askerî ihti
yaçların, siyasî, hukukî ve malî tasarruflarını 
elbetteki komutayla birleştirmek mümkün değil
dir. işte, aslî vazifesinin yanında kalan bu me
seleleri elbetteki bir makamın yürütmesi lâzım 
idi, siyasî organla, ilişkilerini bir makamın yü
rütmesi lâzım idi. Anayasa Mahkemesinin deği
şikliği sonucunda doğan bu boşluğu doldurmak 
için Yüce Meclisler bu ilâveyi, bu düzeltmeyi 
yaptı ve getirdiğimiz kanun, sadece, Yüce Mec
lislerin büyük bir ekseriyetle Anayasaya ilâve 
ettikleri bu madde mucibi huzurunuza getirilen 
kanundan ibarettir. Meseleyi başka türlü va'zet-
mek, başka türlü tahlil etmek mümkün değil
dir. 

Takdirlerinize arz eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüşe
cek sayın üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. 'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Meclisimizin 40 yıldan bu yana vaki tatbi
katı, ivedilik kararının maddelere geçilmesi 
anında alınması yönündedir. Her ne kadar ge
rekçeli takriri oylamnıza arz ederken öncelik ve 
ivediliği müştereken arz etmiş bulunmaktaysam 
da, 40 senelik tatbikata uygun olarak ivedilik 
hususunu tekrar oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1325 sayılı Millî Savunma Ba
kanlığı görev ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 

4 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ve 6 ncı maddeleri okutaca
ğım, bunların müzakeresi bittikten sonra, bun
larla birlikte 1 nei maddeyi tekrar oylarınıza 
ara edeceğim. 

Şimdi değiştirileni 4 ncü maddeyi okutuyo
rum. 

Madde 4. — Millî Savunma Bakanı bu gö
revleri; müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağ
lı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuv
vetleri komutanlıkları vasıtasıyle yerine geti
rir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
S ay m Sııııa Tural tasarının tümü üzerinde, 

ilgiyle dinlemiş olduğum konuşmasını yapma
mış olsalardı belki de 4 ncü madde üzerinde söz 
almamış olacaktım. 

Sayın Tural'ın konuşmasıyle, tasarının 4 ncü 
maddesiyle ortaya bir problem getirilmiş olu
yor. Acaba Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlıkları G-enelkurmay Başkanına mı, 
yoksa Millî Savunma Bakanına mı bağlıdır? 
Sayın Tural'm buradaki konuşmasıyle ortaya 
çıkan soru budur. 

Tabiatıyie konu üzerindeki hassasiyetini şah
sen takdirle karşılıyorum sayın arkadaşınızın. 
Elbetteki biz de büyük bir hassasiyetle siyasî 
tercihlerin, askerî meselelere hiçbir suretle si
yasetine taraftar değiliz arkadaşlar. Yani, or
dunun, mutlak olarak politikanın dışında kal
ması gereken Türkiye'de, böylesine bir askerî 
geleneğin, böylesine Devlet idaresi geleneğinin 
kurulmuş olduğu Türkiye'mizde elbette şu ve
ya bu şekilde siyasî tercihlerin, askerî problem
lere ve askerî yönetime sirayetine biz de el
bette taraftar olamayız. Bunu bir defa kesin
likle buradan ifade etmeyi bir görev sayıyo
rum. Acaba, sayın arkadaşımızın endişeleri bu 
madde metnine g'öre haklı mı?... Tasarıdaki 
4 ncü madde metni ne diyor? 

Diyor ki: «Millî Savunma Bakanı bu görev
leri müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı di-
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ger kuruluşlar ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvet
leri Komutanlıkları vasıtasıyle yerine getirir.» 

Değerli arkadaşlarım, burada her üç kuvvet 
komutanının», Bakanın emrinde olduğu ve ola
cağı yolumda hiçbir hüküm yok. Yani, istiklâli 
gerektirecek bir hüküm, bir kelime göremiyo
rum. Ne diyor?... «... vasıtasıyle.» 

Muhterem, arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
kanının, elbette diğer Devlet teşkilâtiyle, Ge-
nelkurmay Başkanlığı ile münasebetleri olacak
tır. Gayri kabili içtinap bir §ey bu, kaçınamaz-
smız, Hanigi kademelerle yapacak?... Onu tas
rih ediyor «... vasıtasıyle» diyor. 

Şimdi, çok değer verdiğim Suna Tural arka
daşımın şu endişesini bir noktada daha gider
meyi bir zorunluluk sayıyorum. 

Anayasamızı açıyoruz; 110 ncu maddenin 
3 ncü bendi gayet sarih. En küçük bir şüphe ve 
tereddüde mahal vermeyecek kadar açık. Ne 
diyor? «Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvet
lerin komutanıdır.» 

Şimdi, (Silâhlı Kuvvetlerin komutanı olarak 
Genelkurmay Başkanını, sarih olarak Anaya
sanın 110 ncu maddesinde zikrettiğine göre, 
'Genelkurmay Başkanından gayrîsi Silâhlı Kuv
vetlere kumanda edebilir mi? «... Komutanıdır» 
diyor. Genelkurmay Başkanını tek olarak Silâhlı 
Kuvvetlere kumanda etmekle görevlendiriyor. 
öyle ise, açık ve seçik olarak Silâhlı Kuvvetlere 
kumanda edebilecek, Silâhlı Kuvvetlerin kendi
sine bağlı olduğu üst makamı, askerî hiyerar
şide üst makamı kesinlikle göstermiş oluyor. 
Bunun mefhumu muhalifinden de şu çıkar: 
Genelkurmay Başkanından başka hiç kimse Türk 
Silâhlı Kuvvetleri ve kuvvet kumandanlarının 
komutanı olamaz, yani emredemez. Anlamı çok 
açık şekilde madde metninden çıkmış oluyor. 
Öyle ise, burada «Vasıtasıyle» kelimesini, âde
ta komutasına almış gibi, kumanda veriyormuş 
gibi, kendisine bağlı imiş gibi, Millî Savunma 
Bakanının makam yetkilerine sirayet ettirme
yi ben şahsen, bu kanunun ve Anayasadaki 
açık hükmün hedefine aykırı görüyorum. Bu 
nedenle, sayın arkadaşımın burada bu endişe
lerinde kanunî ve hukukî bir mesnet, bulamadığı
mı bir kere daha ifade etmek ister ve yine bu 
vesile ile bizim Cumhuriyetten bu yana. kesin 
olarak, askerî idaremizde ordunun problemle
rinde siyasî tercihlerin hiçbir suretle itibar gör
meyeceği ve görmemesi lâzımgeldiği hususunu, 
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Anayasamızın da teminat altına aldığı bir fel
sefe ve preınsilb olarak, Yüce Meclisin de her su
rette tasvibettiği bir hedef olarak bir kez da
ha buradan arz ederken Yüce Meclisi saygılar
la selâmlarım. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?... Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin 

tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütül
mesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığı, Genel-
Inırmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve bera
berliği içinde çalışır. 

Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuv
vet komutanlıkları, diğer makamlar ve kurum
larla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan 
karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?,.. Yok. 6 ncı maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci başlık maddesini tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN -— 4 ve 6 ncı maddeler üzerindeki 

pıüsakereler yapılmıştır. 1 nci maddeyi, 44 ve 
6 ncı maddeler kabul edilmiş bulunmakla oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen saym milletvekili?... Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme-
yaMer... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?... Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, şehit komando eri Mevlût Meric'in an
nesine, esine ve çocuğuna vatanî hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun eklifi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 2/503; Cumhuri
yet Senatosu : 2/343) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1671 ve 1671'e 1 nci ek; Millet Mec
lisi S. Sayısı : 316 ve 316'ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkam yeri
ne sözcü Sayın Kemal Yılmaz"m bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

, Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü

münde yer alan, S. Sayısı 316, 'Cumhuriyet Se
natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Ankara 
Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz'm, şehit ko
mando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve 
çocuğuna vatanî hizmet tertibinden ayhk bağ
lanması hakkında kanun teklifinin, mağduriyet 
ve zaruretlerinin biran evvel giderilmesini temi-
nsn, gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plan Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar, sayın 
komisyoın sözcüsü buradalar. 

Önceliği ihtiva eden ve gerekçesi taşıyan tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum efendim. 
(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosu değiştirişini aynen benimsemiştir. 

Komisyon raporu üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?... Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 316 ve 316'ya 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonuna eklidir. 

Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, 
eşine ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 
Madde 1. — 5 . 3 . 1971 tarihinde Orta Do

ğu Teknik Üniversitesinde meydana gelen si
lâhlı çarpışma sonucunda şehit olan Nevşehir 
Komando Tb. 3 ncü Bl. erlerinden Feyzullah 
oğlu 1950 doğumlu Mevlût Meric'in annesi Se
her Meric'e hayatta kaldığı müddetçe 500 lira; 
kızı Meryem Meriç ile Meryem Meric'in annesi 
dul Fatma Şahin'e hayatta bulundukları müd
detçe 1 OOO'er lira vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca tedvin 
edilen metni okumuş bulunuyoruz. Bu metin 
Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsenip, 
benimsetmemesi hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. Benimsenmeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Tasarı bu suretle kanunlamış bulunmakta
dır. 

3. — 7.7. 1948 îarhli ve 5247 sayılı İstan
bul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa 
ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (1/548 (S. Sayısı : 517) 
(D 

BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkanı ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, iki Defa Görüşülecek işler- bö

lümünde yer alan, S. ISayısı 517, 7 . 7 . 1948 
tarihli vs 5247 sayılı istanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı
nın, hekim ihtiyacının had bir safhaya var
dığı bir anda, Bursa'da açılacak tıp fakülte
sinin biran önce faaliyete geçmesi zorunlu 
bulunduğundan, gündemdeki diğer işlere tak
dimen öncelik vo ivedilikle görüşülmesini arz 
ve. teklif ederim. 

Plan Komisyonu 
Başkanı Y. 

Ahmet Arslan 

BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkanı ta
rafından, gündemimizde bulunan istanbul Tıp 

« (1) 517 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.» 

• 
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Fakültesi kadrolarıyîe ilgili kanun tasarısının, 
gerekçeli önergede belirtildiği veçhile, bütün 
işlere takdimen ve ivedilikle görüşülmesi hu
susu talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Raporun okunup, okunmaması hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmemiştir. Raporun okunma
ması hususu Genel Kurulca kararlaştırılmıştır, 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kad
ro eklenmesine mütedair bulunan kanun ta
sarısının tümü üzerinde görüşmek isteyen sa
yın milletvekili?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Meclislerimizin 40 senelik, içtüzüğünde 
107 nci maddesini gözönünde bulunduran, ive-
delik kararını da başta almakla beraber, 
maddelere geçilmeden evvel ivedilik kararı
nı almak zaruretini Başkanlık duymaktadır, 
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyj okutuyorum. 

istanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek Bursa Tıp Fakül

tesi Kuruluş kadro kanunu tasarısı 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi uyarınca istanbul Tıp 
Fakültesinin kuruculuğu altında istanbul Üni
versitesine bağlı olarak açılan Bursa Tıp Fa
kültesine ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde yazılı kadrolar İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere (Bursa 
Tıp Fakültesi) ballığı altında eklenmiştir. 

Bu kadrolar münhasıran Bursa Tıp Fakül
tesinde kurulacak olan kürsü ve enstitülerde 
görev alacak öğretim üyesi ve yardımcılarına 
tahsis edilir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok, Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2 ncj maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bursa Tıp Fakültesinin en az 
üçü profesör olmak üzere (6) kişilik asli kad
rosu teşekkül edinceye kadar Profesörler Ku-

j rulu ve Yönetim Kurulu görevini istanbul 
Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu ve Yönetim 
Kurulu yürütür. 

Asli kadro en geç bir yıl içinde teşekkül 
eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok, Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Kabul 
etmeyenler.., Kabul ,edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bursa Tıp Fakültesinde ders 

vermek üzere istanbul Tıp Fakültesinden veya 
diğer fakültelerden gelen öğretim üyelerine 
kanunî yollukları ile birlikte ders saati ba
şına (100) lira, öğretim yardımcılarına pratik 
saatleri başına (50) lira ücret ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok, Maddeyi oyla: 
rmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madds 4. — Bursa Tıp Fakültesinde imti

han dönemini de kapsayan bir sömestre süresi 
ile ek görev alacak istanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi veya diğer fakülteler öğretim üye 
ve yardımcılarına ek görev ödeneği verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul sdiimiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu kanunun 3 ve 4 ncü mad

deleri uyarınca Bursa Tıp Fakültesinde görev
lendirilecek öğretim üye ve öğretim yardımcı
larının asli görevlerinden dolayı almakta ol
dukları üniversite tazminatlarına halel gelmez 
ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükümleri uygulanmaz. Bunlara 6245 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ile kabul edi
len geçici görev yevmiyeleri verilmez. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili? Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Tasarı Meclisimize 3 ka
bul edilmiştir. 

Böylece, bir saatlik kısa süreli kanunla
rın müzakeresi bitmiştir. 

4. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (1) 

BAŞKAN — Emlâk kanunu tasarısının tü
mü üzerindeki müzakereye devam ediyoruz. 

Yalnız bir hususu arz edeceğim efendim : 
Geçen Birleşimde Sayın Bahattin Uzunoğlu 

görüşmeye başlamış, çalışma süremizin bitimi 
dolayısıyle görüşmesini yarıda bırakmışlardı. O 
bakımdan evvelâ, görüşlerini sonuçlandırmak 
üzere kendilerine söz vereceğim. 

Saym Bahattin Uzunoğlu, buyurunuz efen
dim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım : 

Konuşmama başlamadan evvel, bundan ev
velki celsede şahıslarından ve isimlerinden bah
settiğim, gerek Bakan ve yetkili arkadaşların 
kişilikleri hakkında en ufak bir art düşüncem 
olmadığını arz etmek isterim. Sadece bu kanun 
tasarısı yönünden kendileriyle ters düşüyoruz. 
Fikirlerine fikirlerim uygun gelmiyor. Bu yön
den, isimlerinden bahsetmiş bulunuyorum. Bu 

(1) 472 S. Sayılı basmayazı 6.4. 1972 
sayılı 67 nci Birleşime eklidir. 

konuşmamda da belki istemeyerek bahsedece
ğim ; özür dilerim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri : 
Geçen celsede vaktin dar olması hasebiyle 

yarım kalan konuşmamı tamamlamak üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Evet sayın ar
kadaşlarım; 18 . 5 . 1970 tarihinde Personel 
Kanununu finanse etmek için çıkarılan Motorlu 
Kara Taşıt Vergisi, Veraset ve intikal Vergisi, 
Emlâk Alım Vergisi, Finansman Kanunu, Ta
şıt Alım Vergisi ve bu silsileden olan şimdi gö
rüştüğümüz Emlâk Vergisi. Ben bu kanunlara 
1970 senesinde de karşı idim. O zaman grupta 
fikrimi söylemiştim, özel sohbetlerimizde Sayın 
eski Bakana, «Bu kanunları Personel Kanunu 
içiri lâzım olan 2,5 milyarı temin etmek maksa-
diyle çıkarıyorsak, Personel Kanununu çıkar
mayalım. Onun yerine bir maddelik, maaşlara 
zam kanununu çıkaralım.» demiştim. Maalesef 
bu fikrim itibar görmedi. Sayın Vekil, «Bu bir 
reform kanunudur» diye tutturdu. Reform ve 
devrim uğruna her günahın meşru sayıldığı bir 
ortamda, fikrimizi kabul ettirmek, elbette ki, 
mümkün olamazdı. 

Sayın eski Bakanın araladığı bu reform ka
pısını . pahalı devleti daha pahalı idare etmek 
isteyen 'Saym (Sait Naci Ergin - ağzına kadar 
açtı. Bütçe açığını kapatmak için mevcut vergi 
kanunlarını daha da ağırlaştırarak, Meclislere 
sevk etti. Bunları da kâfi görmeyerek, tarım 
kazançlarını özel bir sistemle vergilendirmek, 
karayolu nakliyatını vergilendirmek, Katma De
ğer Vergisi, Veraset ve intikal Vergisi tadi
lâtı - ki bu kanunu yeni değiştirdik. Bir aileden 
3 kişi bir trafik kazasında ölürse, gerideki va
rislerine ortada mal kalmıyor, yani bu kadar 
ağır bir kanun da değişecekmiş - Vergi Usul 
Kanunu değişikliği ve bunların hazırlığının içi
ne girilmesi... Umarım ki, onları da kısa bir sa
manda Meclislere sevk edeceklerdir. TaMî bun
lar da reform kanunlarıdır. «Reform» adına 
kimsenin bir söz söylemeye hakkı olmadığına 
göre, söyleyen olsa bile «bunlar A, P. zamanın
da hazırlanmıştı, A. P. de böyle düşünüyordu» 
der ve Sayın Ergin işin içinden çıkar. Nasıl ol
sa, dün iyi dediğine, bugün kötüdür diyen, mil
leti hamsi balığının yaşantısına uydurmak iste
yen bir Maliye kadrosuna da sahibolunca mese
le kalmaz. 
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Muhterem arkadaşlarım, «hamsi balığı gö
rüntüsü» dedim. Karadenizli* arkadaşlarım çok 
iyi bilirler. Bütün balıklar hamsi balığını yer. 
Hamsi balığı diğer balıkları yiyemez. E, bir şey 
yiyecek o da, ne yapsın? Milyonlarcası bir ara
ya gelir, birbirlerine sürtünürler; pulları dökü
lür, onlar da birbirlerinin pulunu yerler. Bu ver
gilerle milletin geleceğinin bu hamsi balığının 
yaşantısına benzeyeceği düşüncesiyle bu misali 
verdim. 

Evet arkadaşlarım; şimdi değiştirilmek iste
nen 1319 sayılı Kanuna gelelim. Geçen konuş
mamda da bahsettiğim gibi; parlamenterlere-" 
iyice tetkikine imkân bulamadan, acele çıkarıl
mış olan Emlâk Vergisi Kanununu, aynı Umum 
Müdür «Mükemmel» diye savunuyordu; bugün 
aksini söylüyor. Acaba o zaman mı samimî idi, 
yoksa şimdi mi samimidir. Bana göre, ne o gün, 

- ne de bugün samimîdir. Havaya göre yelken aç
maktadır. Eline fırsat ve imkân geçtikçe, mille
tin aleyhine çıkarılabilecek ne kadar vergi ka
nunu varsa, g'derayak onları çıkarabilmenin 
gayreti içindedir. Samimî olsaydı, henüz tatbik 
edilmemiş 1319 sayılı Kanunun tatbikinde ver
giye matrah olacak, vergi değerinin takdirine 
ilişk:n tüzüğü Danıştaya sunduğu şekilde hazır-
latmazdı. Sayın Umum Müdür, bu tüzüğü Al
manya'dan kopya olarak aldığını söylemektedir 
«Eğer orada mülkiyet hakkı olsa, Doğu Alman
ya'dan almış olmayasmız», diyeceğim geliyor. 

Her nedense, bizde hükümetler daima işin 
kolay tarafına gidiyorlar. «Memleketin şartları
na uygun mu, değil mi» diye iyice tetkik etme
den, Almanya'dan, italya'dan, Fransa'dan ve 
hatta sosyalist ülkelerden örnekler alarak, ya
malı bir bohça gibi kanunlar yapıp, bu kanun
larla memleketi idareye çalışıyorlar. Tatbikatta 
hazır elbise misali, bu ya bol, ya da dar oldu
ğundan; giyeni rahatsız ettiği gibi, bunların gö
rüntüsü de hoş olmuyor. 

Sayın arkadaşlarım, bu memleketin şartla
rına, öatf ve âdetlerine gelir kaynaklarrna, hal
kımızın İhtiyacına ve 'ödeme gücüne göre, âdil 
kanunlar yapacak kadrolara ne zaman sahibo-
lacağız? Komünist sloganların tesirinden ne za
man kurtulacağız? Bakınız, Almanya ve Avru
pa'nın muhtelif yerlerinde komünistlerin çe
şitli şekillerde yapt ık ta 22 Mart 1971 tarihin
de Berlin'den postalanmış, BSKF imzasını ta

şıyan, Berlin 23 . 3 .1971 T: 21, Ş: D.S.O.T. 
rumuzlu bildirideki, mevzumuzla ilgili birkaç-
şartını sizlere arz edeceğim. Bu bildiride ne di
yorlar: 

«Eylemlerimiz sonucu birimci yarışı kazan-
nış olduk. Şimdi ise ilk hedefimiz, hükümette 
en az 5 sandalye gücüne sahibolmaktır. örgü
tümüze mensup, ilerici işlerle - yani burayı at
lıyorum, söylenmesinde mahzur var-... Bunu 
başaracak güçteyiz, Başaracağız. Toprak, ver
gi, petrol, yafoancı sermaye, seçim, idare re
formları, sosyalist açıya uygun bir şekilde 
gerçekleşinceye kadar, hiçbir eylemden geri 
lalmayacağız.» 

İdarî reform kısmımda ise; ilk parti değiş
tirilmesi gereken hayli müsteşar ve yardım
cıları, umum müdür ve yardımcılarından bah
sedilmekte, Maliye Vekâletine, bir kişi hariç, 
iokunulmamaktadır. Bildiride bahsedilen müs
teşar, müsteşar muavini, umum müdür, umum 
nüdür muavinlerinin Hükümetçe değiştirilme
si, bu bildiride de komünistlerin istedikleri 
yergi kanunlarını çıkarma gayretleri, insanı 
Tayri ihtiyarî «Hükümet ve e^kân bu komünist 
sloganlarının etkisinde mı kalıyor» diye dü
şünceye sevk ediyor. 

Temennimiz; yaygın olan ve her vesile ile 
etken olmaya çalışan bu komünist sloganları
nın, Hükümetimizin icraatına tesir etmemesi
dir. 

Sayın arkadaşlarım; 18 . 5 . 1970 tarihinde 
çıkarılan, şimdi Maliyeye daha çok para lâzım 
olduğu için değiştirilmek istenen 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun esprisi ne idi? Arsa 
spekülâsyonunu önlemek, çok eski tarihlerde 
yapılmış tahrire göre az, hatta hiç mesabe
sinde vergi veren emlâk ve arazi sahiplerin
den bugünün şartlarına götfe vergi almak, ver
gide bir adalet ve denge sağlamak, lüks inşaat
tan sosyal meskene kaymayı teşvik etmek, % 
12 Bina, % 8 Millî Savunma, % 4 Buhran, % 4 
Temizleme, aydınlatma ve cem'an % 28 olan 
vergileri kaldırıp, yerine tek % 10 vergi ko
yarak, tatbik etmek maksadına matuf değil 
miydi? Arazide ise, vergi ödeme gücü olma
yan köylünün 50 000 liralık arazisinden, 60 000 
liralık binalarından vergi almamayı- öngörmü
yor muydu? Halbuki Hükümetin şimdi getir
diği değişiklik tasarısı, muafiyeti kaldırmak-
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la, 1 dönüm toprağı olan köylü vatandaşlar
dan da, 1 000 dönüm toprağı olanlardan al
dığı nispette vergi alınmak istenmektedir. 
Hükümet, köylü vatandaşımızın başını sokacak 
bir evinden de vergi almayı düşünmektedir. 
Hele şükür Geçici Komisyon, 60 000 liralık mu
afiyeti tekrar ipka etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; kanun eski ha
liyle daha âdildi. Dünyanın hiçbir yerinde, 
emlâk ve araziden bu kadar ağır vergi alın
dığı görülmemiştir. Yine, vatandaşın 100 OOO'e 
sattığı emlâkten bu kadar vergi alındığı gö
rülmemiştir. Yine kıymet ve rayiç bedel ver
gi matrahı olarak kabul edilmemektedir. 

Muhterem milletvekilleır'i; tatbikatta ta
banı tamamen karıştıracak olan bu vergi ser
vet vergisidir. Saniyen vergi yolu ile mülkiye
te indirilen bir darbedir. Ve gene vergi yolu 
ile mülkiyeti hayasız evlât durumuna sok
mak, bir nevi vatan sathındaki % 50 - 60 mül
kü devletleştirmek demektir. Vergiye matrah 
olacak vergi değerlerinin takdirine ilişkin 
neşredilen tüzük tetkik edildiğinde bu iddia
larımda ne kadar haklı olduğum anlaşılacak
tır. 

Şimdi tüzüğün birkaç noktasına göz ata
lım. Tüzükte vergi değerinin tespiti için 3 norm 
kabul edilmiştir; 

( 1. Rayiç bedel, 
2. Maliyet bedeli, 
3. Ortalama gelir, 
Rayiç bedel nedir? Bugünkü alım satım be

delidir. 
Maliyet bedeli nedir? Bir mülkün bugün

kü malzeme ve işçilik ile yapılırsa kaça mal ola
bileceğidir. Yani bir binayı yıkıp yeniden yap
tığını farzedeceksin, maliyet bedelini ona göre 
bulacaksın, tüzük madde 22. 

Ortalama gelir nedir Bir binanın veya em
salinin, emsallerinin 10 senede getirebileceği 
gelirdir. Bu ortalama değer, rayiç bedel, piyasa 
bedeli bulunmazsa en son tatbik edilecek norm
dur ki, buna 'maliyecilerin kârlı görmedikleri 
takdirde başvurmaları mümkün değildir. Çün
kü tüzüğün 211 nci maddesinin son fıkrasında 
Danıştayca kaldırılan hüküm maliyenin bu ka
nunu mükellef aleyhine nasıl tatbik etmezlik 
istediğinin açık bir delilidir. Bu normlardan ver
gi değeri hangi normda yüksek ise o norm ma

liyece vergi değeri olarak kabul edilir denil
mektedir. GBu, maliyecilerin zihniyetini ortaya 
koyması bakımından çok calibi dikkattir. Fa
kat bu maddeyi, sevinerek söyleyelim ki, Da
nıştay kaldırmıştır. Fakat kaldırmakla bera
ber maliyenin zihniyetini ortaya koyuyor, ma
liyecileri ele veriyor bu tüzükteki bu madde, 
sevk maddesi. 

Arkadaşlar, rayiç bedele.göre bir mülkün 
vergi değeri nasıl tespit edilecek, onu ince
leyelim. Binanın işgal ettiği arsa ve bahçenin 
bugünkü alım satım bedeli bu arsa üzerindeki 
binanın, bina eski ise yeniden yapılması ha
linde kaça çıkabileceği bedel % 20 satış kârı 
haddi yani malını satmadan sana sattırıyor, 
% 20 kârla satacaksın diyor. Yani zararına 
satarsan bir şey yok, kârla satacaksın diyor, 
o şekilde kabul ediyor. Satış kâr haddi soka
ğa, caddeye, meydana bakıyorsa % 15'ten % 
25'e kadar şerefiye yani bunun ismini tüzük
te şerefiye demiyor ama bir nevi şerefiye bi
zim anladığımız mânâda, zam, işte vergi değe
ri. İBu değerden binde sekiz vergi, binde iki 
de belediye gelirleri vergisi tabiî belediye iş
tirak payları hariç bundan. Cem'an kıymet üze
rinden binde on. îlk nazarda eskiden % 28 
olan vergi şimdi binde ona iniyor, az, gayet 
az, iyi gibi geliyor insana. Fakat İstanbul, İz
mir, Ankara ve bazı vilayetlerimizdeki altı, se
kiz, on katlı apartman bölgeleri dışında ka
lan yerler için bu kanunun tatbikatı facia ola
caktır. Çünkü Anadolunun bütün şehirlerinde 
meskenlerin % 90 'ı bir iki katlı ve bahçelidir, 
vatandaşlarımız bu yerlerde ekseri kendileri 
otururlar, kiraya verenleri çok azdır, 

Yine her şehrimizde, her mahallede az çok 
tek veya blok apartmanlar yapılmaya başlan
mıştır. Memur kooperatifleri ve müteahhitler 
arsaların metrekaresine bin liradan üç bin lira
ya kadar fiyat vermektedirler. Tüzüğe göre bu, 
o bölgede arsanın rayiç bedeli olacaktır. Yani 
müteahhitlerin verdiği bedel bin liradan üç 
bin liraya kadar mevcut tüzüğe göre riayiç be
del olacaktır bu, o mıntaka için. Bu apartman
lar için alınan arsalar diğer bir iki katlı bina 
arsalara emsal olacak, maliye vergi cetvelle
rimde bu fiyatları dikkate alacak, vergi hari
taları yapılırken bu vergiden % 45 Belediye 
Gelirleri ıKanununa göre % 02 hisse alacak olan 
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belediye de bu komisyona iştirak edeceği için 
fazla gelir sağlayayım diye belediye vergi ha
ritalarının tanziminde arsa fiyatlarını yüksek 
giösterme eğilmininde olacaktır. Belediye, el
bette kendi alacak % 45, binde iki, % 20 daha 
o yapar, % iöö'ni bu verginin alacağına göre 
belediye vatandaşın lehine hareket eder mi? 
Maliye ile birleşir vur abalıya gider. 

Sayın genel müdür kanuna emsal kelime
sini koymadık, bu çok suiistimale sebeboluyor, 
bütün itirazlar bu yüzdendir, diyorlarsa da te
levizyonda bundan herhalde bir, birbuçuk ay 
evveldi, televizyonda konuşan Geçici Komis
yonda tanıdığım çok muhterem maliyeci yet
kili bir zat ve tüzük sayın genel müdürü yalan
lıyor, yalanladılar. 

Bakınız nasıl: 
Televizyonda konuşan maliyeci yetkili «toen-

deniâ > dedi, «emsal!» demedi ama «benzeri» de
di. Tüzüğün 21 ve 32 nci maddeleri de «benze
ri» diyor. Yani bir binaya benzer bina; ha Meh
met Ali, ha Ali Mehmet emsalle benzeri ara
sında fark nedir? ÎMsi de aynı değil midir? 
Yani bu yutturmaca değil mi, koymadık de
mek? Emsali koymadın benzeri dedin, 

Yine tüzüğün 39 ncu maddesi, arsanın ya
nında veya emsali bir arsa üzerine bulunan 
tabirini kullanmaktadır. Hal böyle olunca bir 
gecekonduyu dahi belediyenin yıkmasına ma
hal kalmadan bu kanun yıkacaktır. Bilhassa 
AnadolUdaM bir iki katlı bahçeli meskenleri 
vatandaş yıkamayacak, satılığa çıkarsa alan 
oynayacak, anahtarım getirip maliyeye vere
cek. maliyenin de kabul edip etmeyeceği belli 
değil. Hal böyle olunca maliyece takdir edile
cek vergi değerinin % 25 noksanı ile vatandaş 
mabnı Devlete teklif ettiğinde Devlet bunu 
almaya mecbur olmalıdır. Hükümet istimlâk Ka
nununu bu şekilde tadil eden bir tasarıyı kı
za zamanda hazırlar, Meclise sevk ederse Ana
yasanın Vatandaşa tanıdığı mülkiyet hakkına 
saygılı olduğunu göstermiş olur. Aksi halde 
vatandaş ne yapacak evi? Gelirinden fazla ver
gisi olan mülkü ne yapacak vatandaş? Devîet 
almaz, satsa bu veılgi ile kimse almaz, yıksa 
yıkamaz, atsa atılmaz. Aksi halde mülkiyetir 
gaspı anlamına gelecektir bu. 

iSayın arkadaşlarım, Anadolu'daki iki katlı 
bir meskeni ele alarak vergi değerini hesap

layalım. Bu evle bahçesi faraza 300 metrekare 
olsun, o mahallede de, arsa rayiç bedeli de bin 
liradan üç bin Malaya kadar* ortalama iki bin 
lira olarak alalım; - apartmanlar yapılmışsa, iş 
hanları mutlaka var Anadolu'nun mahallelerin
de, şimdi vergi haritalarında mutlaka şu gölge
nin arsa rayiç bedeli bin lira, iki bin lira, üç 
bin lira denecektir mutlaka - iki bin lira ise 
300 metrekare arsa 600 bin lira yapar, üzerin
deki ev bugünkü işçilik ve aynı malzeme ile ya
ni eskiden yapıldığı malzeme ile bugün yapıl-
lığı farzediliyor, yeniden yapılması halinde 
200 bin liraya çıkarsa; arsa bina yani 200 bin 
iaha 800 bin lira, buna binayı satıyormuş gibi 
% 20 satış kâr haddi koyuyor, tüzük, 160 bin de 
bu yapar, eder 960 bin lira, yol, meydan v.s. gö
rüyorsa, manzarası varsa % 15 ten % 25'e ka
dar şerefiye diyebileceğimiz 135 bin, % 25'e gö
te 225 bin lira daha zam 1 milyon 100 bin, 1 mil
yon 200 bin lira vergi değeri olacaktır. Binde 
3 bina, binde 2 belediye gelirleri ile senelik 10 
)in küsur lira vergiye mulhatabolacak olan 
bima sahibi eğer evinde kendisi oturuyorsa ken
di evinde 10 bin küsur liraya kiraya oturmuş 
olacak. Halbuki Anadolu'da kalorifersiz böy
le bir evde kira ile tutsa iki katında ayda 500 
bilemedin '600 liraya oturur ki, senede verece
ği kira 6 000 veya 7 200 liradır. 

Şimdi bu vatandaş ne yapsın? Atsa atılmaz, 
ratsa satılmaz, Devlet almaz, malı başına be
lâ, hayırsız evlât gibi bir şey olmuyor mu? 
Anadolu'nun % 80 - 90 meskenlerinin bir iki 
katlı ve buna benzer binaların bulunduğu yer 
3İmadığını söyleyebilecek bir kimse çıkabilir 
ni? içimizde var mı böyle kimse Yoktur, hat-
"a bir katlı diyecekler vardır. Maliyeciler ak
sini ispat edebilirler mi? Yukarda arz ettiğim 
misalleri ticarethanelere, köşklere, tarihî de
ğeri olan yalılara da teşmil etmek mümkün
dür. Fakat benim asıl endişem, Türkiye'de in
şaat nev'inin % 90'nını teşkil eden meskenler 
hakkındadır. 

Aziz arkadaşlarım; bu kanunun uygulan
ması apartmanlarda da kargaşalığa sebebola-
oaktır. Beyan esası hiçbir mânâ ifade etmeye
cektir. Yine soruyorum sizlere, milletvekilleri 
olarak, hukukçu olarak, münevver insanlar ola
rak beyanname vereceğiz, ben senelerden beri 
gelir vergisi mükellefiyim, ben bir gelir vergi-
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letsiz kanun ve tüzük karşısında başka türlü 
düşünemiyor. 

Aziz arkadaşlarım, netice olarak şunu arz 
etmek istiyorum. - Burası mühim arkadaşlarım -
Maliyece takdir edilecek vergi değeri; sene
lik safi gelirinden, binada 10, arazide 5 ten faz
la olmamalı. Yani bunu bir kayda bağlamak, 
bir norm tâyin edilmeli. Vatandaşı memura 
eli kolu bağlı olarak teskm edemeyiz. 

si beyannamesi doldurmasını hâlâ bilmiyorum. 
Hanginiz biliyorsunuz? Köylü vatandaş, şu va
tandaş, bu vatandaş beyanname doldurup ve
recek, hanginiz biliyorsunuz, bilen parmak kal
dırsın? Bizim yapamadığımız, beceremediğimiz 
işi bu vatandaş nasıl yapacak? 

Muhterem arkadaşlarım; az evvel arz etti
ğim gibi, bu beyanname usulü, binasının, ma
lının veya afazisinin vergi değerini bildirmek 
de bir mânâ ifade etmeyecek bu apartmanlar
da. Meselâ, aynı ebatta, aynı katta veyahut 
•aynı apartman içindeki bir daire için birisi 50 
bin, birisi 80 bin, bir diğeri 120, 130, 150 bin lira 
birbirlerine benzeyen daireler için kıymet bil
direcekler ; maliye, verigi cetveline tabiî ki işi
ne geldiği için 150 bin lirayı işleyecek, diğer
lerimden de 150 bin üzeıfinden vergi isteyecek
tir. Ya tebliğden 15 gün içinde maliyece tak
dir edilecek vergiyi vatandaş kabul edecek 
veyahut vergi 'hâkimine gidecek, itiraz ede
cek. Halk temsilcilerinden kurulu komisyonlar 
da kaldırıldı. Halk temsilcilerinden kurulu 
komisyonlar vardı, itiraz komisyonları, tak
dir komisyonları, bunları da kaldırdı bu tü
zük ve kanun. Bunlar kaldırıldığı için mahke
me kapılarında vatandaş hak arayacak. Mah
kemeye Maliye gitmeyecek, bir maliyeci seh
ven veya garazen de vergi değerini tespit etse 
maihkemeye gidecek olan yine vatandaştır. Ma
liyeciler vatandaşı, vergi vermek istemeyen, 
kaçakçı, vurguncu, doğru beyanda bulunma
yan insan olarak mütalâa ediyorlar. Yetki ta
nıdıkları memurların kasıtlı vergi ve ceza ke
seceklerini hiç hesaba katmıyorlar. Ve kanun
ları vatandaş alenine işleyebilecek şekilde 
yapıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; başka bir mesele, 
vatandaş bunalsa da meselâ bunaldı, para lâ
zım oldu; malını değerinden noksanına peşin 
para ile satmak istese veya satsa, maliye bu 
satışa hileli satış diyecek. Kendi takdir ettiği 
kıymet üzerinden vergi isteyecek vatandaştan. 
Maliyenin takdir ettiği bedel üzerinden ver
gi ödersen yani 100 000'e sattığın emlâkini 
150 OOO'e sattım diye yalan beyanla fazla ver
gi ödersen, Maliye de satışa müsaade edecek. 
Aksi halde etmeyecek. Hani, bir Atasözü var
dır; «{Alan razı, satan razı. Tellal razı değil.:» 
Bu buna benziyor. însan, bu mantıksız ve ada-

Binada 60 000. Hatta yalnız köylerdeki bi
nada değil, bütün umum binalarda 60 000, ara
zide ise 100 000 lirakk muafiyeti koymazsak, 
tatbikattaki feryatlar karşısında, bu milletin 
temsilcileri olarak, milletin karşısına çıkama
yız. Bizim bu davranışımız karşısında; «Ver
gisiz Devlet idare edilir mi? Edilirse buyurun 
siz edin» 'diyorlar, «Vergi alacağız ki, yolu, su
yu, elektriği olmayan köy ve kasabalarımıza 
hizmet götüreceğiz. Vergi almadan bunları na
sıl yaparız» deniliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, <biz vergi almayı
nız demiyoruz. Alın, fakat gücü olmayandan de
ğil, gücü olandan gücü nispetinde vergi alın 
diyoruz. Bir insana, taşıyabileceğinden fazla 
yük yükler, bir otomobilin lâstiğine veya bir 
bukar kazanına tahammülünden fazla hava veya 
buhar verirseniz, bu patlar. Ben diyorum ki, 
peşi peşine ağır vergilerle bu milletin çalışma 
şevkini kırmayınız, işgücünü azaltmayınız. Bu, 
Devlete fayda yerine zarar verir. Vatandaşa, 
vergi kaçıran vurguncu gözü ile bakarsa
nız, vatandaş da size, servet düşmanı gözü ile 
bakar. Maliyecilerimizin vatandaş nazarında 
sevimsiz insanlar olarak tanınmasına gönlüm 
razı değildir. 

iSayın arkadaşlarım, bir de, vergi kontrolör
lerime tabanca verileceği haberi çıktığından 
bu yana vatandaş tamamen tedirgin olmaya 
başlamıştır. Bu genç ve tecrübesiz maliyeci
lerle, ellerinde silâhları da olmadığı halde -
İşletme Vergisinden dolayı - vatandaş daha 
şimdiden başa çıkamamaktadır, birde taunlara 
silâh verilirse işte o zaman Maliye ile vatan
daş düşman karidesler olarak karşı karşıya ge
leceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerime son ve
rirken, şu fıkrayı anlatmadan geçemiyece-
ğim. 
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«Hırsızın birisi çelik kesen testere ile bir 
dükkânın kilidini keserken.. (A. P. sıraların
dan <<Çok meşlhur bir fikraı» sesleri) - Evet bir
çokları bilir, meşhurdur. Çünkü, Grupda da söy
ledim - bekçi hırsızı görmüş ve hınsıza, «ne ya
pıyorsun orada» diye sormuş... Hırsız, «Kemen
ce çalıyorum» demiş. Bekçi; «hani sesi hiç çık
mıyor» deyince, hırsız; «Onun sesi sabahtan 
çıkar» demiş. Yani şimdi çıkmaz ama sabah
leyin dükkânın soyulduğu görülünce çıkar 
demek istemiş. 

Şimdi, işte 1319 sayılı Kanunun sesi de bu 
tüzükle, bu kanun tatbik edildiğinde çıkacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, netice olarak şu
nu arz etmek istiyorum: Eski bakana, yeni ba
kan rahmet okuttu. 

Aziz arkadaşlarım, beni dinlemek lütfunda 
bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
eder, Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (A. 
P. ve D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Ali Naili Erdem, buyurunuz efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

ALÎ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Uzun bir müddettir müzakeresini yapmış 
olduğumuz 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin kaldırılması, değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerinde 
Adalet Partisi Grubu adına ikinci defa söz al
mış bulunuyorum. 

Müzakeresini yaptığımız kanun tasarısı da
ha evvel grubumuz adına bir arkadaşımız ta
rafından dile getirilmişti. Ancak, kanun tasarı
sı ile ilgili görüşlerimizi biraz daha açıklığa 
kavuşturmak isteği ile bu ikinci konuşmayı 
yapmak isteğini duydum. 

Evvelâ, kanun tasarısı üzerindeki görüşle
rimizi matematik ifade ve oranlar içerisinde 
dile getirmeden evvel vergi kanunu üzerin
deki görüşlerimizi sadece belli işaret noktaları
nı belirtmekle yetinmek istiyorum. 

Vergi kanunları genellikle sevimsiz olan 
kanunlardır. Muayyen kanunlar üzerindeki sa
vunulmasına da fevkalâde güç olduğu muh
terem Heyetinizin malûmlarıdır. Elimizdeki ka
nun tasarısı nedir? Elimizdeki tasarı, konuşma

mın başında da belirttiğini şekilde, 1319 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
kaldırılması ve yerine bazı maddeler ilâve edil
mesi keyfiyetidir. 

Gerek, tasarının Meclise sevk şekli ve gerek
se Geçici Komisyondaki müzakereler sonunda 
almış olduğu hüviyetiyle fevkalâde haklı ten
kitlere müsfeehak bir tasarı ile karşı karşıya 
olduğumuz aşikârdır. Kanun tasarısını bu hü
viyeti ile eğer nitelemek acaibediyorsa, bu ka
nun tasarısına Emlâk Vergisi Kanunu demek
ten daha çok, Servet Vergisi kanun tasarısı de
mek daha doğru olur kanaatindeyim. 

Esas itibariyle, Adalet Partisinin tüzüğünde 
de belirtildiği sekilide; Adalet Partisi, «Devletin 
zenginliğini milletin zenginliğinde bulan bir siya
sî teşekküldür.» Bu anlayışın içerisinde anlatmak 
istediğimiz husus şudur: Türkiye'de yaşayan 
insanların mal - mülk ve akar sahibi olması, ya
rınlarına emin adımlarla yürüyebilmesi hususun
da Adalet Partisi kurulduğu günden bu yana eko
nomik politikasını, sosyal düşüncelerini hep bu 
istikamette tanzim etmiş ve geliştirip, mesele
ler ' bugünlere k.ıd'u lâyikiyle getirmiştir. 

Modern anaya'alara parale1 olarak, belli 
bir espriyi benimseyen bizim Anayasamız da 
vargiyi, «Lialî gücü olandan almayı» öngörmüş
tür. Demek ki, bir verginin alınmasında evve
lâ elimizde olan ojrinci ölçü; imkânı olandan 
vergi alınmasıdır, ödeme gücü olandan alın
masıdır. Sonra bunu ikinci bir unsur takibede-
cektir, Bu ikinci unsur: İmkânı olandan, vere
bileceği ölçüde olan miktarın alınması key
fiyetidir. 

Böylece, -kısaca özetlemek ioabederse; ver
gi, vatandaş için bir defi bela olmamalıdır. 
Vatandaşın elindekinıi alıp götüren vergi, ver
gi olmaktan çıkar ve doğrudan doğruya ma
la gelen ecel olur. Bu itibarla, vergilerin öl
çüsünü ortaya koyarken, vatandaşın elinde 
bulunan akarını, gelirini ne nispette etkileye
ceğini hesabettiğiniz gibi, bu etkinin neticesin
de vatandaşın ortada çırıl çıplak olarak ka
lıp kalmadığını hesabetmeye mecburuz, 

önümüzdeki tasarı diyor ki; şunlardan, şun
lardan şu kadar vergi alacağım, bunu şu şekil
de alacağım. Kimdir veya nedir? Şimdi bunla
ra bakıyoruz. Karşımıza kabulü fevkalâde güç 
bir tablo çıkıyor. Bu izahatıma bir ölçüde 
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açıklık getirmek istiyorum. Bir insan var, ge
cekondu da yaşıyor. Yine bir insan var, şehir 
ilçe ve kasabada köy hayatına tıpa tıp uygun 
bir yaşantısı var. îşte bu kanun tasarısına göre 
bu adamın oturduğu evden vergi alınıyor. 
'Biz diyoruz ki, bunu alamayız. 

Henüz asgari yaşama seviyesine çıkma
mış bir insandan, nasıl vergi isteyebiliriz 
Eğer, zar zor başını sokabilecek bir ev bulmuş
sa ve bu ev bazı roman hikâyelerde gösteril
diği şekilde kümes diye adlandırılacak bir ev 
mesabesinde ise ve benim vatandaşım bu fev
kalâde güç şartların içerisinde bu çatının al
tında yaşıyor ise, bu çatının altında yaşayan 
insandan verginin alınması doğru değildir. 

Geliniz evvelâ, Anayasamızın koymuş oldu
ğu «Türkiye'de yaşayan insanların insan şe
ref ve haysiyeti ile mütenasip bir yaşama se
viyesine» çıkmasını temin edelim, malî yönden 
güçlendirelim. Sosyal şartlarını teminat altı
na alalım ve dönelim bu insanın yaşadığı, evi
nin altında barındığı çatısından vergi alalım. 

Bu itibarla, 'evvelemirde kanun tasarısını 
bu espirisi içerisinde tetlük ettiğimiz zaman 
şimdi görüşlerimizi formüller içerisnde muh
terem Heyetinize arza takdim ediyorum: 

Kanun tasarısının 6 ncı maddesinde ve Ge
çici Komisyonca da benimsenen köy binala
rı için istisna maddesinde biri genellik geti
rilmiş ve denmiştir ki; «'Köylerdeki binaların 
30 000 liradan az olmamak üzere vergi değeri
nin 1/5'i bu vergiden müstesnadır» Komisyon 
burada değişiklik yaptı ve ortaya koymuş ol
duğu espirinin içerisinde, daJha doğrusu esa
sında; tasarı, 1319 sayılı Kanunda değişiklik 
yapmış ve yeni getirilen şekli itibariyle biraz 
evvel ifade ettiğim husus benimsenmiş. 

Şimdi, biz diyoruz ki, «Köy binalarının 
60 000 liraya kadar olanları vergiden muaf
tır.» Sonunda devam ediyoruz, «Gecekondular 
bu vergiden muaftır». Bir üçüncü kademe da
ha, < ister şehirde ve ister kasabada olsun de
ğeri 60 000 liradan aşağı olan- binalar da bu ka
nundan muaftır». Anlatmak istediğimiz şey ga
yet açık. Kanun tasarısı, muhatabolarak bizzat 
malı esas almış, vergi sahibini, vergi ödeye
ni değil. Şu hale göre, ölçü, eğer köylerdeki 
bina 60 000 lira ise ve bu muaf tutuluyor - ta
sarıya göre 30 000 lira - ise. Peki şehir haya

tının içerisinde gecekondularda yaşayan ve 
bunların da değeri 30 000 lira olan binaları ni
çin bu kapsamın içerisine sokmayalım. Aynı 
şekilde bu muafiyeti neden birçok kasabada 
ve şehirde aynı yaşantının içinde bulunan in
sanlar için düşünmeyelim? 

Bu itibarla diyoruz M, «Gecekonduda otu
ran bu vergiye muhatabolmamalıdır». Sonra, 
değeri 00 000 liradan az olan binalardan aynı 
şekilde vergi almayalım. Bu itibarla, vergiye 
esas aldığımız, daha doğrusu bizim teklif etti
ğimiz '60 000 rakamını bütünü ile tam sabit 
bir ölçü olarak muhafaza edelim ve bu raka
mı nerede görüyorsak, köyde görüyorsak köy-
dekinden, gecekonduda gecekonduda yaşayan
dan; şehirde, kasabada, kentte yaşayana aynı 
şekilde uygulayalım. 

Böylece doğrudan doğruya binalara yö
nelmiş olan vergi de, şu kısa izahatın içerisin
de matematik ifadelerle getirdiğimiz formül 
budur. 

Arazi için öngörülen vergiler: Evvelâ ka
naati katiyyemiz şudur ki, 1319 sayılı Kanu
nun 16 ncı maddesindeki bütün küçük çiftçi
likteki istisnayı aynı şekilde muhafaza etme
liyiz. Bundaki, yani muhafazadaki espiri şu: 
Küçük çiftçiyi ekonomik ve sosyal yönleri ile 
zayıf ve malî güçten, sosyal imkânlardan, me
denî imkânlardan mahrum, fevkalâde zorluk 
ve sıkıntının içinde yaşayan insanları bir de 
bu vergi sistemimin içellinde âdeta yeni bir iş
kenceye tabi tutmayalım. 

Bu itibarla, küçük çiftçiyi genel anlamı ile 
bir muafiyetin içerisinde mutlaka düşünmeye 
mecburuz. 

ölçü ne olmalı? 
1319 sayılı Kanunun nispetlere mütedair 18 

nci maddesinde, evvelâ 16 ncı maddede istis
nayı koymuş; «50 bin liraya kadar olanların 
kamamı, 50 bin liradan fazla, olanların da 50 bin 
lirası ariazi vergisinden müstesnadır.» demiş; 
bunu kaydettikten sonra da 18 nci maddede, 
«ilk gelen 50 bin lira için binde 2, sonra ge
len 75 bin lira için de binde 3» demek suretiy
le tadadı aşağıya doğru gitmiş. Tasarıyı tet
kik ediyoruz. Tasarıda ise karşımıza tamamiy-
le farklı bir sistem gelmiş. Böyle kademeli 
sistemi bir tarafa bırakılmış ve denımiş ki, «ara-
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zi vergisinin nispeti arazide binde 6, arsalar
da binde 15'tir». Böylece araziler için genel bir 
ölçü getirmiş; bu binde 6'dır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, hemen bütün 
milletvekili arkadaşlarımız Türkiye'nin bir
çok yerlerinden, fanımdan, topraktan gelmiş 
arkadaşlarımızdır; araziyi, arazinin bölge şart
larını, İklim şartlarım, üajünün yetişmesi için 
inbat kuvvetini hep bilen arkadaşlarımızdır. 

BAHRÎ BAĞDAŞ (Konya) — Ekolojisini 
ALÎ NAÎLÎ ERDEM (Devamla) — Bir ar

kadaşımızın söylediği gibi ekolojisini. 
Şimdi, bu arazilerin içerisinde eğer arazi 

vergisinin nispetini, arazide binde 6, tasandıa 
ve Komisyonda benimsenen şekliyle, arsalarda 
binde 15'tir diye mütalâa edersek, zannediyo
rum M, fevkalâde hatalı, yanlış ve bu arazi
lere sahibolan insanları fevkalâde sıkıntıya 
sokan bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Her ne 
kadar tasanda arazide binde -10 gelmiş ve 
Komisyon bunu binde 6'ya indirmiştir; ama bi
zim esas anlatmak istediğimiz, böylesine bir ge
nellik arz eden ve tek sistemi uygulama keyfi
yeti f övkâlâde hatalıdır ve zararlıdır. 

Getirmek istediğimiz şey şu: Evvelâ diyo
ruz ki, 1319 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 
1 nci paragrafındaki 50 bin lirayı muaf tuta
lım; sonra, birinci 50 bin liradan sonra gelen 
birinci 50 bin lira binde 1, ondan sonraki ge
len 50 binler binde yarım vergiye tabi tutul
malıdır. Bunun dışındaki ölçüler fevkalâde 
yanlıştır. Bu sistemi kabul etmediğimiz ve ta
şandaki sistemi kabul ettiğimiz takdirde ise 
anlamı şudur; vatandaşlar bırakmız elinizdeki 
arazilerinizi, varın gidin diyan gurbet elle
re. 

Bu itibarla, eğer bir taraftan toprak insa
nını topıiağa, vatan parçasını coğrafyadan kur-
tanp vatan haline getirme arzu ve iştiyakıy-
le oraya bağlamak istiyorsanız ve bir taraf
tan o toprakta yaşayan insanın ürününün ar-
tınlmasını, evlâdını sever gibi toprağı sevme
sini istiyorsanız, o zaman ortaya konulan ta
şandaki sistemleri kemâli ciddiyetle reddet-
mekliğiniz gerekmektedir. 

Böylece muhterem Heyetinize binada ve ara
zideki vergi nispetlerinin ne olması lâzımgel-
diği hususundaki düşüncelerimizi kısa hatla-
riyle belirttim. 

Şimdi müsaadenizle arsallar üzerindeki gö
rüşlerimizi belirtmeye çalışacağım. 

Arsaları, bulunduklan yerler itibariyle, kul
lanma durumları itibanyle hepsini aynı statü 
içerisinde düşünmeye ve bu düşünceden hareket 
etmek suretiyle vergilendirmeye imkân olma
dığı kanaati içerisindeyiz. Bunu bir örnekle 
(Muhterem Heyetinize daha net ve açık, aynn-
tılariyle ifade etmeye çalışıyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Anadolu'nun yaygın 
havası içerisinde ufacık kasabalarda ve kent
lerde sıkışıp kalmış insanların kendi binala-
nnın yanında, derme çatma binalannm ya
nında kâh bir evlek, kâh iki evlek arsalar 
var. Bu arsalarda çoğunlukla çocuklar oyun 
oynar, çok zamanlar da tavuklar eşinir bura
larda. Şimdi, siz bu arsaları, taşandaki arsa 
nisbetleriyle vergilendirmeyi kabul ederse
niz ve arsalarda binde 15'tir vergi derseniz, 
müsaade ederseniz, Anayasanın ortaya koy
muş olduğu ve modern Devlet telakkisinimin 
birim ölçüsü olarak kabul ettiği insan sevgisi
ni reddedersiniz. O itibarla eğer insana modern 
anayasaların veırimiş olduğu ehemmiyeti ver-
mekliğimizin iştiyaki içindeysek, böylesine bir 
tefrikayı yapmaya ve Anadolu'nun İtrisinde 
ufacık parseller halinde kalmış olan arsala
rın vergi dışında kalmasını mütalâa etmeye 
mecburuz. Burada getirdiğimiz ölçü de şudur: 
Biz diyoruz ki, eğer Muhterem Heyetiniz, Muh
terem Meclis görüşlerimize iltifat buyuruma 
ortaya koymak istediğimiz bu konudaki for
mül şudur: 

Nüfusu 30 bine kadar olan yerlerde bulunan 
arsalar bu kanun kapsamının dışındadır; nü
fusu 30 binden yukarı olan yerlerdeki arsalar 
da binde 5 vergiye tabi tutulur; taşandaki bin
de 15 gibi değil. Bizim getirdiğimiz burada
ki, bir ayrım yapıyoruz, şehir hayatı içerisin
de, gelişmekte olan, bölgelerde inkişaf bölge
lerinde yaşayan ve böylece nüfusu 30 binin üze
rinde bulunan yerlerdeki mevcut arsalarda ver
gi mi uygulamak istiyorsunuz; uygulayınız, 
ama nispet binde 15 değil binde 5 olsun. Nüfu
su 30 binden aşağı olan yerlerde de mevcut bu
lunan arsaları bu verginin, bu kanunun dışında 
mütalâa ediniz. 

Kısa hatlanyle belirttiğim gibi, esasında or
taya koymaya çalıştığımız görüşler, zannedi-
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yorum ki Muhterem Heyetinizin de uzun za
mandır müzakeresini yaptığımız ve tümü hak
kındaki konuşmalarda bulunan arkadaşlarımı
zın ayrı ayrı dile getirmiş olduğu konulan da 
da karşılar mahiyettedir. 

!Bu görüşleri zamanınızı almamaya çalı
şan <bir üslûbun içerisinde kısa hatlarıyle ıt-
tılalarınıza arz etmiş bulunuyorum. A. P. Grubu 
adına Muhterem Heyetinizi sevgi ve saygıla
rımla selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın ön
der, buyurun. (İD. P. sıralarından alkışlar) 

D. P. GRUBU ADINA OEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Emlâk Vergisi Kanunu hakkında D. P.'nin gö
rüşünü bu kanunun müzakeresine başlandığı 
gün âriz ;amik, uzun bir konuşma yakarak arz 
ve izah etmiştim. Tekrar huzurunuzu işgal et
meyecektim. O gün konuşmamı yaparken ifa
de ettiğim veçhile, 1319 sayılı Kanunun, tat
bik kabiliyeti olmayan, bazı skandallara mey
dan verecek olan bir kanun olduğunu delille
riyle arz ve ifade etmiştim. Bilâhara 1319 sa
yılı Kanunu değiştiren 1416 sayılı Kanunun da, 
son Demirel Hükümeti tarafından sevk olun
duğunu beyan etmiş, 1416 sayılı Kanun da gö
rüşülür iken, bu kanunun dahi 1319 sayılı Ka
nunun boşluklarının dolduramayacağını yine 
geniş izahat vermek suretiyle ifade etmiştim. 
Hatta o zaman Sayın Mesut Erez ve Sayın Ab-
durrahman Güler arkadaşlarımız, 1416 sayılı 
Kanunun 1319 sayılı Kanunun bütün boşlukla
rını dolduracağını, artık bundan sonra Emlâk 
Vergisi Kanununun uygulamaya konulacağını 
ibeyan etmiş, hatta bana bazı tarizlerde de bu
lunmuşlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, 1319 sayılı Kanun, 
yüksek malûmunuz olduğu veçhile, 18 . 5 . 1970 
tarihinde sevk olunmuştur; Başbakan Süley
man Demirel imzasiyle Yüce meclislere sevk 
olunmuştur. 1319 sayılı Kanun iddiaya göre 
büyük bir reform kanunudur ve aynı zamanda 
eski 1931 yılında çıkarılan Bina ve Arazi ver
gileri kanunlarını ilga etmektedir, yeni esas
lar getirmektedir. Eski Bina ve Arazi vergi
leri Kanunu irada dayanmakta idiler, irad ver
gileri idi. Yeni servete dayanan bir esas ge
tirmektedir. 

Şimdi, benim sözlerime cevap veren A. P. 
Gruou Sözcüsü Sayın Ahmet Buldanlı, bu ka
nunun yenilik getiren bir kanun olduğunu be
yan ettiler. Daiha evvel Anayasanın 38 nci 
maddesi görüşülürken biz, D. P. olarak, Emlak 
Vergisi Kanununa koymuş olduğunuz beyana 
dayanan vergi değerini Anayasaya koyuyor
sunuz, donduruyorsunuz, vergi hukukunu uon-
duruyorsunuz büyük bir hata işliyorsunuz diye 
ourada gereken ikazları yaptık. Hattâ o zaman 
da ifade ettik, daha evvel de, son defa bu ka
nun müzakere edilirken de ifade ettik; dedik ki, 
Emlâk Vergisi Kanunu bir reform kanunu de
ğildir, 1860 ilâ 1910 yılları arasında uygulan
mış, köhneleşmiş bir sistemdir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, memnuniyetle 
şunu ifade etmek isterim ki, hatadan geç de 
olsa, devamlı ikazlar tesirini gösterdiği için 
bir rücu, bir dönüş görmekteyiz, bu rücudan, 
JU dönüşten dolayı değerli arkadaşlarımızı 
tebrik ediyoruz. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Sayın Ali Naili Erdem arkadaşımız di
yor ki, buna Emlâk Vergisi Kanunu yerine 
âdeta servet vergisi konunu demek lâzımgelir, 

Muhterem arkadaşlarım, 1070 yılında servet 
vergisi Kanununa inkılâbettirmek suretiyle bu 
kanunu çıkaran sizlersiniz, 1416 sayılı Kanu
nu getirip, tashihat yapıyoruz, ondan sonra ka
nunun boşluklarını dolduruyoruz diyen yine 
sizlersiniz. O zaman aklınız nerede idi değerli 
arkadaşlarım? 

Beri taraftan son olarak sevk olunan şu ta
san ki, Nihat Erim'in sevk etmiş olduğu bu ta
sanda 7 tane A. P. M bakanın imzası mevcut
tur. Bu Komisyonun Başkanı A. P. li, sözcüsü 
A. P. li, ekseriyet Komisyonda A. P.'nde; ama 
memnuniyetle görüyoruz ki, milletten gelen 
tepkiler arkadaşlarımızı geç de olsa bizim is
tikametimize, aslında A. P.'nin programı istiku-
netine yönelmiş vaziyettedir. 

Şimdi, Sayın Bahattin Uzunoğlu arkadaşı-
.nm konuşmasını cidden zevkle dinledim. Par
ti kalıbı içerisinde olmadan, bir serbest mes
lek erbabının, gerçek bir milletvekilinin hüvi
yetiyle içimden gelen duygulan dile getirdi
ler, arz ve ifadede bulundular. Kendilerini na
çizane tebrik ediyorum. 

Muhterem arkadaşlanm, biz defaatle belirt
tik ; aslımda kanunda da, «bina vergisi de, ara-
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zi vergisi de iddiaya göre servet vergisidir, şa-
hıslann geliri nazan itibara alınmaz, şahıs bir 
servetin, bir gayri menkulün bizatihi durumu 
nazan itibara alınarak vergilendirilir iddia
sı var idi. Bendeniz bunu Garpten aldığım mi
sallerle çürüttüm; dedim ki, İngiltere'de de, 
Fransa'da da bina vergilerinde, arazi vergile
rinde o binanın, o arazinin geliri, kiraya ve
rildiği takdirde geliri ne olacağı nazan itiba
ra alınır, buna göre vergilendirilir. Almanya'
da ise, sadece arazi vergisinde böyle bir ser
vete dayanan sistem kabul ediliyor; yalnız 
orada da bütün servetin değerinin takdirin
de gelirler nazarı itibara alınmaktadır diye 
arz ve ifadede bulundum. 

(Muhterem arkadaşlarım, görüyoruz ki, ar-
kadaşlanmız bizim söylediğimiz istikamete yö
nelmiş bulunmaktadırlar. Bu konuda vereceği
miz önergeler var. Şimdi bu tasarının hangi 
maddelerinin, hangi noktalarının tashihini is
tediğimizi arz ve ifade edeceğim, bu önergele
re iltifat duyurulduğu takdirde zannediyorum. 
Bu millet aleyhine olan tasanyı biraz daha mil
let lehine çevirmek mümkün olacaktır. Bu su
rette de, o zaman da ifade ettiğim veçhile, A. 
P'nin 1961, 1905, 1969 seçim beyannamesine uy
gun bir istikamete girimiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisinin 
1961 seçim beyannamesinin 13 ncü maddesinde 
bakınız ne diyor : «İşletilen araziden, Arazi 
Vergisi ve Gelir Vergisi mükelleflerine ait gay
ri menkullerden ayrıca Bina Vergisi almayaca
ğız. Esas itibariyle yalnız kazançtan ve kaza
nandan vergi almak gayemizdir. Geçimini don
muş sermayeden ve gayri menkul iradından sağ
layan vatandaşlan vergi müklleflyeti dışında 
tutmak karanndayız.» 

Görüyorsunuz ki, aslında 1970 yılında Sayın 
Mesut Erez'in, Başbakan Süleyman Demirel'in 
sevk etmiş olduğu Emlâk Vergisi Kanunu, 1970 
Finansman Kanunu, otodan totoya kadar geti
rilen vergiler vatandaşı ağır bir külfetin altına 
sokmuş ve Adalet Partisinin o zamanki iktida
rını da 1961 seçim beyannamesine ters düşür
müştür. 

Gelelim 1969 seçim beyannamesine. 1969 se
çim beyannamesinde de aynen şöyle denilmek
tedir : «Vasıtalı vergiler alanında, Gider Vergi
sinin bütünlüğünü bozan tekel ve şeker fiskali-
teleri üzerinde başlamış bulunan ıslahat hareke

tine devam olunacak ve halkın zarurî gıda mad
desi şeker üzerindeki verginin, ileri Batı mem
leketleri, bilhassa üyesi olmak karannda bu
lunduğumuz Ortak Pazar ülkeleri seviyesine in
dirilmesine gayret edilecektir. 

Temel mal ve hizmetlerde ve zarurî ihtiyaç 
maddelerinde fiyat istikran sağlayacak tedbir
lerin alınmasına devam edilecektir. 

Müstehlikin ihtiyaçlarına doğrudan doğru
ya cevap veren mal ve hizmetlerde müstehlikin, 
kalite ve fiyat yönünden aldanmasını önlemek 
için teşkilâtlanması teşvik olunacaktır.» 

Bu ibarelerle hayatı pahalılatan - aynen bu 
vergi gibi pahalılatan - İşletme Vergisi tatbika
tını, hele İşletme Vergisinin şimdi bütün saha
lara teşmilini aziz arkadaşlanmız ne ile ifade 
edeceklerdir? 

1965 seçim beyannamesinde daha enteresan 
hususlar var. 

Muhterem arkadaşlar, zamanınızı fazla al
mak istemiyorum. Ama birkaç şeyi de okumak
ta zaruret var. Ben, programa, beyannameye 
geç de olsa bir rücu olması, bir dönüş olmasını 
memnuniyetle kaydetmek, arkadaşlarımı tebrik 
etmek maksadıyle konuşuyorum. Ama tenakuz
lara işaret etmek, mevcut sapmayı da belirtmek 
benim hakkımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız 1965 seçim 
beyannamesinde ne deniyor, yani 1961'den 1973' 
e kadar bütün devreyi kapsayan belgelerde ne
ler deniyor : «Üretimi artırma gayretlerini ön
leyen, müteşebbisleri işlerini genişletmekten alı
koyan, üretimi daraltan vasıtalı ve vasıtasız 
vergileri yeni baştan gözden geçirerek verimsiz 
vergileri kaldırmak veya nispetlerinde indirim
ler yapmak imkânlarını araştıracağız» 

Şimdi bu ifade ile, 1970 Finansman Kanu
nunu, onun devamını izah etmek nasıl mümkün 
olur? Burada Sayın Ergin'e ben de yüklendim. 
Gelirler Genel Müdürü Sayın Kafaoğlu'na be
nim de bazı tarizlerim oldu; ama muhterem ar
kadaşlar, idare, bürokrasi, tasanyı hazırlar ge
tirir. İktidar ona denir ki, Hükümet ona denir 
ki, gelen tasanyı kendi prensiplerinden, kendi 
programından, kendi süzgecinden geçirir, ona 
şekil verir. «Reform» adı altında gelen her tasa-
n imza edilecek, sevk edilecek, çıkanlacak, 
uygulanacak veya uygulanmayacak. Uygulan
madan 2 defa değiştirilmeye tabi tutulacak, on
dan sonra da «İdare bizi aldatmış» denilecek. O 
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halde iktidar olarak, Hükümet olarak senin hik-
met-i vücudun nedir, niçin aldandın? Bunu sor
mak her vatandaşın hakkıdır değerli arkadaşla
rım. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Basi
retli hükümetler, muktedir hükümetler, mukte
dir iktidarlar, programını projesini bilen ikti
darlar, idareden gelen teklifleri kendi süzgeç
lerinden geçirirler, ondan sonra Heyeti Umumi-
yeye arz ederler. 

Bir Personel Kanunu çıkarıyorsunuz - belki 
ona da sıra gelecek - tatbik edilemiyor, ondan 
sonra değiştiriyorsunuz yine tatbik edilemiyor. 
Sayın Maliye Bakanı Ergin burada - kendisine 
bir noktada af buyursunlar acımaktayım - ya
kınmakta. Diyor ki, «Mevcut Personel Kanunu 
ile ben bu haksızlıkları gideremiyorum. Onun 
için bana yetki verin bu haksızlıkları gidere-
yim.» 

Oraya da geleceğiz. Bir ölçüde Sayın Er
ginin yakınması yerinde ve doğru. Sizin hata
nızı düzeltmek için çırpınıyor. «Personel Kanu
nunun portesi 2,5 milyar lira» denildi, şimdi ise 
15 milyar liraya çıktı. O Personel Kanununun 
açığını kapamak için de seri halinde kırkam
bar vergi kanunları getiriyorsunuz, hayatı pa-
halılaştırıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye İş Bankası
nın, 1971 yılına ait ekonomik durumu bildiren 
bülteni yeni gelmiştir. Dün postaneden aldım, 
akşam tetkik ettiğimde şuna rasladım : iş Ban
kası - ki, tarafsız bir müessese olarak kabul et
memiz iktiza eder - bu vergi tedbirlerinin hep
sini Personel Kanununa bağlamaktadır. 

Personel Kanunu yapacağım diye, personel 
reformu yapacağım diye iri iri lâflar edildi. 
Personel Kanunu, Türk Devletini, Türk iktisa
diyatını tam bir çıkmaza soktu. Ondan sonra da 
seri halinde vergi kanunları getirildi. Bu vergi 
kanunlarının hepsini getiren, - hiç kimse inkâra 
sapmasın, hiçbir tarafa da kaçmasın - Finans
man Kanununu getiren, 1969 yılında «kırkam
bar» kanunu getiren, Emlâk Vergisi Kanununu 
getiren, uygulamadan iki defa düzelten Demir-
el'in son hükümetidir. Bu böyledir; vatandaş da 
bunu böyle bilmektedir. Lütfen samimî olalım, 
bırakalım ikiyüzlü politikayı. Bu kürsüden ne 
konuşuyorsak dışarda da aynı şeyi konuşalım. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ne yapacağız öy
leyse şimdi?.. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Onun için 
samimî olalım. Çıkardığımız kanunları vatan
daş indinde de müdafaa edelim; bugünkü gibi 
gelelim böyle itirafı kusur edelim. Diyelim ki, 
1970 yılında şu şu şu hataları yaptık, Emlâk 
Vergisinde de şu hatalar var; onun için af dili
yoruz. Gelin beraber tashih edelim diyeceksiniz 
ve bugün bunu demektesiniz; takdir ediyorum. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Perso
nel Kanunu savunulamaz, bu doğrudur. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Evet Perso
nel Kanununda da durum bu noktadadır, ben 
bunu işaret etmek istiyorum, iktidarlar hata 
yapmamalıdır, iktidarlar hatalarını çok kötü 
şekilde ödemektedirler. Yakın tarihimizde bu
nun tatbikatını da görmüş vaziyetteyiz. Hata 
yapıldığı takdirde de işte böyle, yapılan hata
dan dönme faziletini gösterip «Efendim, bu ha
tadır, bunu servet vergisi haline biz soktuk; 
ama görüyoruz ki uygulanamıyor, 2 defa da de
ğişiklik yaptık uygulanamıyor» denmeli. 

Arkadaşlar, haricen biliyorum; Mesut Erez, 
bu kanun tasarısını hakikaten imzalamadan sevk 
etmiştir, bütün Heyeti Vekile imzalamadan 
sevk etmiştir; durum bundan ibarettir. 

933 sayılı Kanun çıkmıştır. Komisyon Reis
liği yapmışımdır, Sayın Seyfi Öztürk'le ismet 
Sezgin'i işhadederim, bu yüzden kavga etmişiz
dir. Mesut Erez arkadaşımız gelsin söylesin, Sa
yın Öztürk geliyorlar. (Eskişehir Milletvekili 
Seyfi Öztürk bu sırada Genel Kurul salonuna 
giriyordu) Devlet Bakanı olarak kendi maka
mında Mesut Erez'le 933 sayılı Kanun dolayı-
siyle kavga ettik, 1,5 sene konuşmadık. Aslında 
933 sayılı Kanun, 1965 -1969 döneminde en çok 
iftihar edilecek bir kanundu. Ona cephe alan 
Sayın Mesut Erez, şimdi Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı olarak o kanunu tekrar ihya etmek isti
yor. Onu Anayasa Mahkemesine götürüp iptal 
ettiren Sayın Nihat Erim de tekrar o kanunu 
Parlamentoya sevk ediyor. 

İllâ bizim söylediklerimizin doğru olması 
için, birtakım serencamm başlardan geçmesi, bir 
zamanın geçmesi mi gerekmektedir? 

Muhterem arkadaşlar, demokrasinin metodu 
eğer dialogsa birbirimizi iyi anlayalım, zama
nında tenkit yapan arkadaşların peşine kulp
lar takmayalım, onların sözlerini değerlendire
lim. 
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İşte kahtı recül budur. Siyasî iktidarlar bu
nun ıstırabını çekmektedir. Adalet Partisi de 
224 kişi olmasına rağmen iktidara gelemiyorsa 
- ki, balık kavağa çıkarsa o da iktidara gele
cektir - (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) bu 
yüzden olmaktadır. 

HİLMİ BİÇER (İSinop) — Sen gelirsin 
sen. Bakan olsaydın sen böyle olmazdın merak 
etme Sayın önder. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın önder, 
bir kitabınızı Demirel'e ithaf etmiştiniz, o kita
bınızı ne zaman hangi cümlelerle yazmıştınız? 

HİLMİ BİÇER ((Sinop) — Çantasını taşı
dınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İSayın önder, İSayın önder... 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ben Demi-

rel'in çantasını taşımadım. Yalnız, Hilmi Bey 
bana karşı gayet saygılıydı, o zaman benim 
yanıma dahi yaklaşamıyordu. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Bu, cevap ol
madı. 

ISAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Demi-
rel'in çantasını taşımak haysiyetsizlere yakı
şır; size yakışır. 

BAŞKAN — Sayın önder, sözünüzü kes
tim. Galiba biraz asabileştiniz, ben buradan 
«Sayın önder» diye hitabediyorum duymuyor
sunuz. 

Efendim, tümü üzerinde konuştuğunuz ko
nuya intikal ederseniz çok memnun kalaca
ğım. Çünkü meseleler o kadar girift ki, bir
birine sıçrıyor. Meseleyi iyi bir zeminle mü
zakere edelim. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Efendim, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu vergi 
konulan var. Ben kitabımı 1976 yılında it
haf etmiştim. Neden ithaf ettiğimin hesabını, 
Sayın Kemal Kaya ile burada tartışırken gör
dük. Yalnız, ben kırat bayrağıyla Kars'a gitti
ğim zaman kırat kırat bayrağını savcılığa şi
kâyet eden Sayın Cengiz Ekinci arkadaşım 
şimdi kalkmış benden bunun hesabını soru
yor. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Gö
rüyor musunuz Adalet Partisinin savunucu
luğunu kimler yapıyor? Bu da talihin garip 
bir cilvesi. Bunu da takdirlerinize sunarım 
muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın önder, İSayın önder, 
çok rica edeceğim... 
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CEVAT ÖNDER (Devamla) — Efendim, 
sataşma oluyor. 

BAŞKAN — «Müsaade ediniz» diyorum. 
Siz, cevap vermenin iştiyaki içindesiniz. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Elbette 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Olmaz... Ben vazifemi yapı
yorum, size sataşmayı önlüyorum. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — önlemiyor-
sunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Zabıtlara 
geçiyor beyefendi, istirham ederim. 

BAŞKAN — Zapta geçmiyor efendim, si
zinkiler geçiyor. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) Geçiyor efen
dim, istiraham ederim. 

BAŞKAN — Sizinkiler geçiyor, sizinkiler... 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Bana sa

taşana ben cevap veririm Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, cevap vermeyeceksi

niz. O vazife bana ait. Ben susturacağım. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Susturur

sunuz... 
BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Şu atıf cüm
lesini bir okusanız... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — O zaman 
çok ağır beyan altında kalırsınız. 

BAŞKAN— Çok rica ederim müdahale et
meyin. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Susmasını 
bilmeyeni ben de sutururum efendim. 

BAŞKAN — Sayın önder, mevzumuza in
tikal etsek... 

Sataşmama hususunu rica edeceğim. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Emlâk Vergisi Kanunundaki te
nakuzu, tezadı bu suretle huzurlarınıza getir
miş bulunmaktayız. 

Tekrar ediyorum, geç de olsa bu noktaya 
gelinişten dolayı şahsan ben memnunum, bu 
noktaya gelindiği içinde tebriklerimi sunuyo
rum. 

Beri taraftan, muhterem arkadaşlarımdan 
bazı hususları da rica etmekteyim. 

— 705 — 



M. Meclisi B : 71 İ3 . 4 . 1972 O : 1 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıyı daha iyi 
istikâmetlere çekebilmek için bazı tasarruf
ların yapılması lâzım. Ümüdederim ki, ön-
der'den geldiği için, Demokratik Parti Gru
bundan geldiği için inatçılığa, kaprislere gi
rilmez de, bu verilen önergelere büyük bir 
gönüllük içerisinde iltifat edilir. Çünkü 
bazan uçuruma gidiliyor, «Uçuruma gidiyor
sunuz» diye ikaz ediyorsunuz inadolsun diye 
uçurumdan aşağıya yuvarlanıyor, ondan sonra 
da «iSana inat, gittim uçurumdan aşağıya 
düştüm başım gözüm yarıldı» deniliyor. İnşal
lah bu sefer böyle olmaz, 

Muhterem arkadaşlarım, biz Demokratik 
Parti Grubu olarak bu tasarıda şu noktaların 
değiştirilmesini arzu etmekteyiz : 

Bir tanesi vakıflarla ilgili bir konudur. 
Zannediyorum ki, iltifatlarınıza mazhar ola
caktır. 

Bir diğer husus; tasarının 1 nci maddesi, 
asıl Kanunun 4 ncü maddesine bazı istisnalar 
veyahutta muafiyet daraltılması koymak lâzım
dır. Bu konuda kesin, rijit bir düşüncenin için
de değiliz. Arkadaşlarımız daha iyi formüller 
bulabilirlerse, biz bu formüllere de iltihaka 
amadeyiz. 

Bunlardan bir tanesi şu: Mevsimlik veya 
yazlık sinema, gazino ve emsali bahçe ve yer
ler, deniz hamamları, çermikler - Erzurum ta
biriyle - kaplıcalar var. Bu gibi yerler mevsim
lik işliyor. Bunların arsaları nazarı itibara 
alınarak vergilendirildiği takdirde, bunların 
kiraları birden bire yükselecek, hatta buraları 
isticar edenler, bu emlâk, arsa vergisi sebebiyle 
buraları muhafaza dahi edemeyecekler; bu hu
suslar da, halkın eğlence yerlerinden istifade
sini paJhalılaştıracak, durumu ağırlaştıracaktır. 
Bu konuda bir teklifimiz olacak. -

Beri taraftan, cidden tarihî değeri olan, sa
nat değeri olan babadan, dededen kalma yalı
lar, köşkler, evler var. Tek katlı, iki katlı olan 
bu binaların arsaları geniştir. - Sayın Uzunoğ-
lu arkadaşımda Anadolu'daki bu durumu izah 
ettiler, gayet güzel rakamlar da verdiler - Bun
lara hiçbir muafiyet, hiçbir daraltma yapılma
mıştır. Bu konuda da bir önergemiz olacaktır, 
arkadaşlarımın buna da iltifat etmelerini istir
ham etmekteyim. 

Ben bu önergeleri kürsüden inerken Yüce 
Başkanlığa takdim edeceğim, Komisyonda ka

nun tekniğine daha uygun şekilde düzeltmelere 
imkân vermek maksadryle bunları Komisyona 
intikal ettirsinler. Komisyonda cidden kıymetli 
arkadaşlarımız var. Bu hususları Komisyonda 
insaf içerisinde belirttim. Yerinde düzeltmeler 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet teklifi
nin 2 nci, Komisyon değiştirisi olarak yine 2 nci 
Kanunun 5 nci maddesi var. Burada muafiyet 
10 yüdan 5 yıla indirilmiştir. Aslında burada 
muafiyette bir genişletilme oluyor, ama bu 
genişletilme bize göre tatmin edici değildir. 

Durum şu; malûmuâliniz; Hükümet tek
lifi şu: «(Faydalı alanı 100 metre kareyi (100 
dahil) aşmayan binaların, bina apartman ise 
dairelerin, mesken olarak kullanılmak kaydi ile 
25 Ibin liradan az olmamak üzere vergi değeri
nin 1/5'i inşaalarmın sona erdiği yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici 
muafiyetten faydalanırlar». 

Bu konuda Komisyon güzel bir formül bul
muş. Bu 100 metrekare kıstasını kaldırmış; doğ
rudur. Anadolu'da 100 metrekare ev yok arka
daşlar. Birinci Beş Yıllık Plana - sosyal konut 
olarak zannediyorum - 60 metrekare konul
muştu, bu da doğru değildi. Romanya'da, Bul
garistan'da, halk demokrasileri adı altında ko
münist olan memleketlerde 44 metrekare, 60 
metrekare binalar var; ama Türk Milletinin, 
Anadolu halkının yaşayış tarzına böyle ufak bi
nalar elverişli değildir. Yanında ağılı var, küme
si var. O itibarla saha geniş oluyor. Onun için 100 
metrekareyi kaldırmak, yerinde bir tasarruftur. 
Ancak, burada da muafiyet sınırı 5 yıla indiril
miştir, ki bu 5 yıl azdır. 

ISayın Dağdaş, arkadaşım beni ikaz etmiş
lerdir. Kendileri de bu meseleyi gayet vukuf
la dile getirmişlerdi. Bugün köylerimizin % 75i' 
kerpiç, % 25'i de oturulmayacak haldedir. De
min arkadaşımın bahsettiği o kitabımda; hangi 
evlerde tuvalet var, hangi evlerde su var, bu 
Anadolu evlerinin durumu nasıldır; bütün bun
ları arz ve ifade ettim, rakamlarla anlattım. 

Anadolu'nun imarı şarttır. Sayın Nuri Ba-
yar arkadaşımız «Efendim, konut sektörünü öl
dürmekle iftihar ediyoruz, inşat sektörünü öl
dürmekle iftihar ediyoruz» buyurdular. Biz de 
«Mübarek olsun» dedik. Ne konut sektörünü 
öldürmek lâzım, ne de inşaat sektörünü öldür-
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mek lâzım. Türk Milletinin tarihî gelişmesinin 
akışına aykırı hareketlerdir bunlar. Anadolu' 
nun imar edilmesi şarttır. O itibarla dikilen fi
lizi kopanmayalım, dikilen filizi su dökerek, 
gübre dökerek yeşertelim, büyütelim, dalbudak 
salsın. Anadolu'nun imarı şarttır. Bugün Ana
dolu harabe durumdadır. İnsanın hatırına Ziya 
Paşanın bir beyti geliyor: 

«Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler kâşaneler 
gördüm, 

Dolaştım mülk-ü İslâmı, sertaser viraneler 
gördüm» 

Anadolu'nun şimdiki durumu hakikaten bu. 
Anadolu'nun imar edilmesi lâzımdır. O itibarla 
buradaki muafiyeti de 10 yıla çıkarmak şarttır. 
Bu konuda da bir teklifimiz olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; «Geçici muaflık
lar» başlığını taşıyan, Kanunun 15 nci madde
sinde, Hükümet değişiklik yaparak bir teklifle 
geliyor; bu muafiyet hududunu daraltıyor. Ko
misyon da bazı düzeltmelerle Hükümet teklifini 
genişletiyorsa da bizim kanaatimize göre, mu
afiyet konusunda 1319 sayılı Kanundaki metin 
daha yerindedir, daha iyidir. O itibarla 1319 
sayılı Kanuna dönüşü 15 nci madde olarak daha 
yerinde bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer konu da 
şudur: Kanunun 8 nci maddesini tetkik ettiği
miz takdirde şu hususları görürüz: Malûmuâli-
niz, 8 nci madde bina vergisindeki nispetlerden 
bahseder. Tasan, 8 nci maddede de değişiklik 
yapıyor. 

Bu konuda ise şu düzeltmelerin yapılma
sını arz ve izah etmekteyiz. Biliyorsunuz, Ka
nuna göre Bina Vergisinde kademeli bir sistem 
kabul edilmişti. Bina Vergisindeki kademeli sis
tem şöyle cari olmaktadır: 8 nci maddeye göre, 
50 bin liraya kadar binde 7, 100 bin liraya ka
dar binde 8 - hepsini okumuyorum - Hükümet 
teklifinde, 7 Adalet Partili Bakanın imzasını 
da ihtiva eden teklifte bu, binde 8'e getiriliyor. 
Komisyon, bunu binde 5 olarak değiştiriyor. Bu 
değişiklik yerinde bir değişikliktir; Komisyonu 
bu konuda tebrik ederim. Yalnız burada 2 deği
şikliğin daha yapılması lâzımdır. Bunlardan 
birisi şudur: Türkiye sınırları içinde işin icabı 
kiraya verilmeyen 2 meskeni bulunanlara da 
vergi nispeti binde 5 olarak uygulansın diyo
ruz. Yani adamın işi icabı bir tane Ankara'da, 
bir tane de Samsun'da meskeni varsa veya bu 

şekilde 2 meskenini de kiraya vermiyorsa biz-
j zat kendisi oturuyorsa bunlara da binde 5 oranı 
' uygulansın diyoruz. 
| Bizim yazlık meskenimiz yok; ama arkadaş

larımızdan yazlık meskeni olanlar var. - herke
se nasibetsin - Böyle olduğu takdirde kiraya 
verilmiyorsa bunlara da binde 5 oranı uygulan-

I sın diye bir teklifimiz var, bunda bir anor
mallik yoktur; bazı sloganların etkisi altında 
kalmayalım. 

Bir diğer hususta şudur: Bir meskeni olup 
da o meskeni kiraya verip kendisi de başka 
bir şehirde kiracı olarak oturuyorsa, yani adam 
memurdur, Ankara'da ev almıştır, fakat baş
ka bir şehre tâyin edilmiştir. Evini kiraya ver-

| di diye bunun nispeti de illâ binde 8 mi olsun? 
Kendisi de gitmiş kira ile oturuyor... Bu tak
dirde de nispet binde 5 olmalıdır. Bu konuda 
da bir teklifimiz olacaktır, buna da arkadaş
larımızın iltifat etmelerini istirham etmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizce tasarının son 
derece önemli, bütün arkadaşlarımızın dikka
tini çekmek istediğimiz bir maddesi de Kanu
nun 18, Komisyonun 11 ve Hükümetin de 12 nci 
olarak getirdiği maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada arazi ver
gisinde nispetlerden bahsedilmektedir. Malümu-
âliniz Kanuna göre nispetler; ilk gelen 50 bin 
lira için binde 2, sonra gelen 75 bin lira için 
binde 3, sonra gelen 100 bin lira için binde 4, 

I sonra gelen 100 bin lira için binde 6, sonra ge
len 100 bin lira içinde 8, 425 bin liradan fazla 
matrahlar için binde 10; arsalar için vergi nis
peti binde 15'dir. Ali Naili Erdem arkadaşımı-

j zın 1970 yılında kabul ettiği nispet bu. Şimdi 
geliyor «Muafiyet» diyor. Doğru; bravo.. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet, 12 nci 
madde olarak teklifi ile şimdi bunu şöyle ya
pıyor: Arazi Vergisi nispeti; afazide binde 10, 
arsalarda binde 15'tir. 

Sayın Vedat önsal arkadaşım da söyledi. Biz 
kanun hükmünde kararnameyle eğer Hükümete 
yetki vermiş olsaydık, Hükümet ne yapacaktı? 
Şu tasarıyı kanun hükmünde kararnameyle yü
rürlüğe koyup hemen de tatbikata başlanacak
tı; Arazi Vergisinde nispette binde 10 olacaktı. 
O zaman bu memleket mahvolacaktı. Mülkiyet, 
miras hakkı hakikaten ortadan kalkmış ola
caktı. 
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Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 38 nci 
maddesi yapılırken Sayın Dağdaş da konuştu, 
ben de konuştum. Şimdi bu kanunun esasına 
muhalefet ediyorsunuz, ama 38 nci maddesi ya
pılırken beyana dayanan vergi değerini getirip 
Anayasal bir müessese haline soktunuz. Çıkmaz 
buradadır. Bu bir bid'attır, bid'at.. Eskimiş bir 
usuldür. Bu köhneleşmiş bir usuldür; bunu ge
tirdiniz. Sıkıntı buradadır. Anayasal bir mües
sese haline sokmasaydınız, beyana dayanan bu 
vergi değerini düzeltmek mümkündü. 

•Sayın Uzunoğlu arkadaşım «İstimlâk Ka
nununu çıkarsın şey yapsınlar» diyor. Hayır ar
kadaşlarım... istimlâk Kanununda da taksit var 
ve istimlâkte de beyana dayanan vergi değeri 
Anayasa müessesesi olarak korunmuş. Başka 
türlü İstimlâk Kanunu getiremezsin. O itibarla 
hatayı burada işlediniz. Bizim tenkidlerimize, 
o zaman Genel Başkanınız Sayın Demirel cevap 
verdi. «Emlâk Vergisi Kanununu, istimlâk Ka
nunu geldiği zaman düzeltiriz, Toprak Refor
mu Kanunu geldiği zaman biz düzeltiriz» dedi. 
Biz de; «Hayır, Anayasaya konulan bir husu
su düzeltemezsiniz, buna muhalefet edeceksiniz» 
dedik. Lütfen hatırlayınız o günkü muhalefeti
mizi, o günkü ikazlarımızı; ama dinletemedik. 

Muhterem arkadaşlarım, 18 nci maddedeki 
arazi vergisi nispetlerinin, hele böyle binde 10 
olarak tek kademe olmasını külliyen reddediyo
ruz. Bununla küçük çjiftçi mahvolacaktır. Kü
çük çiftçilik istisnası da kaldırılıyor ve bu kal
dırma hususu da komisyon tarafından maale
sef kabul edilmiş. Küçük çiftçilikte istisna, as
lında kanuna göre gayet dar. Kanunda bu çift
çilik istisnası 50 bin liradır. Küçük çiftlikte is
tisnanın 100 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz. 
Katiyen bir yatırım, bir spekülâsyon maksadıy-
le bu teklifte bulunmuyoruz. Bu kanun 1970 yı
lında çıkmadı mı? Devalüasyon yapıldı, para
nın değeri % 66,6 oranında düşürülmedr mi, 
ondan sonra vergi kanunlarıyle fiyatlarda yük
selmeler olmadı mı? 1970 yılının 50 bin lirasını 
nazarı itibara aldığımız takdirde, bizim bu kü
çük çiftçilikteki 100 bin liralık istisnamızın spe
külasyon maksadıyle yapılmış bir teklif olma
dığı, gerçek donelere dayanan bir teklif olduğu 
görülecektir. O itibarla küçük çiftçilikte istis
nanın 100 bin lira olmasını istiyoruz. 

Kademeleştirmeyi de şöyle yapıyoruz : Ka
tiyen bunu da kendimiz uydurmadık, kendimiz 

yapmadık, ihtisasa hürmetimiz var, Türkiye Zi
raat Odaları Birliğine arkadaşlarımız da gitti
ler, çalıştılar; ihtisas erbabı orada gayet güzel 
çizelgeler hazırlamıştır. Ona göre şöyle bir ka-
demelendirme yapmaktayız : Diyoruz ki, arazi 
vergisi aşağıdaki nispetlerle alınsın : 100 bin 
lira istisna olmalı, ondan sonra ilk gelen 50 bin 
lira içinde binde 1, sonra gelen 75 bin lira için 
binde 2, sonra gelen 100 bin lira için binde 3, 
sonra gelen 100 bin lira için binde 4, sonra ge
len 100 bin lira içinde binde 5, 425 bin liradan 
fazla matrahlar için binde 6, yani en alt seviye, 
taban binde 1 olsun, tavan binde 6 olsun. Bu 
nispetler arasında yürüsün diyoruz. Eğer ihti
sasa hürmet ediyorsanız bu; ziraatçıların, tek
nisyenlerin - Sayın Dağdaş ta buraya iştirak 
ettiler - bütün vilâyetleri nazarı itibara alarak 
yaptıkları tablolar neticesinde ortaya çıkan bir 
husustur. 

Muhterem arkadaşlar, beri taraftan ben tü
mü hakkındaki ilk konuşmamda da temas etmiş
tim, Sayın Bahattin Uzunoğlu da bazı misaller
le temas ettiler. Şimdi, kadastrosu olan arsalar 
var, imar planı bulunan arsalar var, hiçbir şeyi 
olmayan sadece rasgele parsellenmiş olan arsa
lar var. 

Bizce, rasgele parsellenmiş olan arsalar, ka-
dastrosuz olan arazi niteliğinde ele alınmalıdır. 
Kadastrosu yapılmış ise, bu takdirde kadastro 
haritası bulunan bölgelerdeki arsalar için de 
vergi nispetleri arazi vergi nispetlerine göre 
olmalıdır. Ancak, imar planı bulunan bölgeler
deki arsalarda vergi nispeti, böyle 1970 yılında 
tespit edildiği gibi % 015 değil, bize göre % 
05 olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, «Arsa spekülasyonu
nu önleyeceğiz» sözü yanlıştır. Bu konuyu ben
deniz size istanbul'da çalışmalarda bulunan, 
1961'den sonra Kurulan Vergi Reformu Komis
yonunun raporuyla da arz ve izah ettim. 
Eğer gerekirse bu konuda Vergi Reformu Ko
misyonu raporunun mütalaasını tekrar ifade 
edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel de ifade 
ettiğim veçhile, küçük çiftlikteki istisnayı kal
dırmak değil, nispetinin yükseltilmesini arzu 
etmekteyiz. 

Bir diğer önemli konu şudur : Bu hususta 
herhangi bir tarizim yok, sayın Bakan kalkar 
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bu kürsüden açıklarsa ve bu hususa sarahat ve
rir iseler, kanuna da bir sarahat konulur ise, 
cidden kamuoyu da, şahsen ben de, Demokratik 
Parti Grubu da öyle zannediyorum ki, temas 
ettiğim bazı arkadaşlarımız da tatmin edilmiş 
olacağız. 

Malumuâliniz, Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 122 nci maddesine göre, Bina Vergisi, 
Arazi Vergisi, Gelir Vergisi matrahından mah-
subedilmektedir. 

Şimdi> dışarıda dolaşan rivayet şu: Bu ge
tirilen tasan bir maddesinde diyor ki, tasarının 
25, kanunun 41 nci maddesi, «özel kanunların 
(bina ve arazi vergilerine ilişkin muaflık ve is
tisna tanıyan hükümleri saklı tutulmuyor», ya
ni kaldırılıyor. Sadece, milletlerarası anlaşma
larla tanınan muaflık ve istisna hükümleri sak
lı tutuluyor; yani, özel kanunlardaki bilcüm
le arazi ve bîna vergilerine ait İstisnalar, muaf
lıklar ilga ediliyor. 

Şimdi, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 
122 nci maddesini de bir bakıma istisna, muaf
lık addetmek mümkün, böyle tatbikat ve böy
le kanun zorlamaları görülüyor değerli arka
daşlarım, mümkün. 

Bu takdirde, 122 nci madde uygulanınıya-
cak mı endişesi var. 

Bir diğer husus da şu: Bu kanunun adı 
Emlâk Vergisi Kanunu, eski bina vergileri, 
eski arazi vergisi de ilga edildi. Aslında, bina 
ve arazi vergisinin ikisini kapsıyan bir tabir 
olarak Emlâk Vergisi geliyor. O itibarla Gelir 
Vergisi Kanununun mükerrer 122 nci maddesi 
uygulanmıyacaktır diye bir endişe mevcuttur. 
Bu konuda mektuplar almaktayız, bu konuyu 
Sayın Bakanın vuzuha kavuşturmasını istirham 
etmekteyiz. Bununla da, zannediyoruz bir gö
rev yapılıyor. Böylelikle, Hükümetin belki 
yanlış anlayıştan dolayı meydana getirdiği bir 
tereddütün de bizzat Hükümet tarafından izale 
edilmesine imkân açmış bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, işte biz Demokra
tik Parti olarak bu konuların ıslah edilmesi ka
rarındayız. Beri taraftan şayet, Adalet Par
tisi Grubunun birbirine düşen sözcüleri ara
sında Sayın Ali Naili Erdem'in beyanlarına it-
tiba edilerek, bina ve arazi vergilerinin beyana 
dayanan vergi değeri hususu terk edilir de, ira
da ve tahrire dayanan bir esas formüle gider
seler ve 1970'de çıkarılan bu 1319 sayılı Kanu-
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nun tamamen esprisini değiştirici bir mânada 
teklif getirirseler, bu takdirde de kendilerini 
tebrik edeceğiz. Çünkü, biz dedik, Emlâk 
Vergisi Kanunu 1860 - 1910 yıllarında tatbik 
edilen bir kanundur. Belki kitaplarda, bazı 
yerlerde bina vergisi, arazi vergisi serbest ver
gisi olarak yazılıyor ama, modern doktrinler 
bunu böyle kabul etmiyorlar, modern vergici
lik bundan vazgeçmiştir. Beyana dayanan ver
gi sistemi iyi işlememektedir. Gelir Vergisi 
tatbikatı bu yüzden iyi olmamaktadır. Hatta 
bir manada -tâbirim mazur görülsün- Gelir 
Vergisinde hüsnüniyet sahibi vergi mükellefi 
tecziye olunmaktadır. Aynı şey burada da 
cari olacaktır. 

Biz, Emlâk Vergisi Kanununun sistemine, 
servet vergisi şekline sokması sebebiyle muha
lifiz. Beyana dayanan vergi tatbikatının işle
meyeceği kanaatindeyiz. Bu sistemi değiştiri
ci hususlar getirilirse bundan memnuniyet du
yacağız. Hatadan geç de olsa dönülmenin fa
zileti gösteriliyorsa, bu bakımdan kendilerini 
tebrik edeceğiz. Böylelikle, geç de olsa, bir 
mânada hiç olmazsa bâzı konularda aslî hüvi
yetlerine irca edilmiş olacaklardır. Bu bakım
dan kendilerini tebrik edeceğiz. 

Gerektiği takdirde tasarının maddelerinde 
yine söz almak niyet ve arzumuz var. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
hepinize sevgilerimi saygılarımı arz ederim. 
Son olarak sözlerimi sununla bitiriyorum: 

«Gör zahidi kim şahidi irşad olayım der, 
Dün mektebe geldi, bugün üstad olayım der» 
Bana söz atan bir - iki arkadaşa eğer an-

larlarsa ithaf ederek sözlerime son veriyorum, 
saygılarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir, Maliye Bakanı Sayın Naci Ergin, bu
yurun. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Evvelâ söze, şu mahsup meselesinden başla
mak istiyorum. Gelir Vergisi Kanununun 122 
nci maddesi tamamen caridir. Vergiler mat
rahtan değil, çok daha müessir olarak vergi
den mahsubedilecektir. Matrahtan mahsubedi-
lirse başka türlüdür, vergiden mahsubedilir-
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8e başka türlüdür, bugün olduğu gibi vergiden 
mahsup usulüne devam edinecektir, bunda hiç 
bir tereddüt olmasın. 

ıSayın arkadaşlarım, meselenin ruhu olan 
tahrir mi, yoksa beyan mı meselesine girmeden 
evvel bâzı hususlara cevap ıstırannıdayım, özür 
dilerim. 

Sayın Cevat önder ük görüşmelerinde bu
yurdular ki, «Maliye Bakanı Ergin'e karşı bir 
infialim yoktur. Bunu, bundan dolayı söyle
miyorum» dediler. Ben böyle bir şeyden as
la şüphelenmedim hatta üstelik benim kendile
rine öteden beri hürmetim vardır. Binaenalehy, 
hiç böyle bir şey hatırıma da gelmiş değildir. 
Bunu kaydedeyim ki, karşılıklı konuşmaları
mızın tamamen hasbî ve hürmetkârane olduğu
na hepimiz inanalım. 

Şimdi, mesele şuna geliyor, «İdareciler po
litikacıları yanıltıyor» yani yanılan politikacı 
Mesut Erez ve arkasından da bendeniz. Mesut 
Erez, arz edeyim ki, idarecinin ve teknisye
nin ta kendisidir. Yıllardan beri İstanbul Def
terdarlığı, Varidat Gelirler Genel Müdürlüğü 
yapmıştır, bu işi bilir. 

Bendeniz de, işte bir müddet oralarda ça
lıştığım için bilirim. İdarecilerin politikacıları 
yanılması mevzubahis değildir. Buradaki ya
nılma ve hata varsa idarecilere taalluk etmez, 
tamamen Mesut Beye ve bana taalluk eder, 
bunu sureti katiyede tasrih edeyim. 

Yine bir şey daha buyurdular, yani biz, 
Süleyman Demire! Hükümetinin güzel olmayan 
politikasına devam ediyormuş v. s. dediler. Bel
ki ben yanlış anladım, ama burada da şunu 
tasrih edeyim. 

Sayın arkadaşlarım, bizim hiç bir komplek
simiz yoktur. Nerede iyiyi, doğruyu bulursak 
biz oradayız. Evvelce bendeniz maliye müfet
tişliği yaptığım sırada, vilâyetlerde falan gö
rürdük, başlanmış bir çok binalar yarım kal
mış. Neden? Bunu bir vali başlamış, öteki va
li gelmiş o başladı diye yarım bırakmış. Biz
de böyle bir şey yok, nereden gelirse gelsin iyi 
bulduğumuz şeyi alıp devam etmeyi vazife te
lâkki ederiz. Bunu da bize bir zaıf olarak de
ğil, hatta müsaade ederlerse bir kuvvet ola
rak kabul buyursunlar. 

Vergi Reform Komisyonunun raporlarından 
bahsedildi. Biliyorsunuz sayın arkadaşlarım, 
vergi reform komisyonları hep bu raporları 

Maliyeye gönderdi, Maliye bu raporları tek
sir etti. Teksir ettikten sonra bu raporları tev
zi etti, dağıttık, serbest münakaşaya koy
duk. Binaenaleyh, bu raporlardan bizim ha
berdar olmamız mümkün değildir. 

Binaenaleyh, bu raporlar da malumumuz-
dur ve bu raporlar ihmal edilmiş de değildir. 
Eğer bu raporlara rağmen tahrir usulî değil 
de, beyan usulüne gidiimişse, yani bizden ev
velki Hükümet gitmişse bunun bir hikmeti var
dır ve asıl mühimi, bizden evvelki Hükümetin 
gittiği beyan usulüne biz de ısrarla devam edi
yoruz. Bundan dönebilirdik, o halde bizim sa
mimî inancımızdır. Evvelce yaptık da bugün 
dönemiyoruz diyemezdik. 

O halde beyan usulünde ısrar ediyoruz, ıs
rar etmemizin de sebebi var. 

Sayın arkadaşlarım, evvelâ para kıymeti
nin tahavvülü, memleketteki ve dünyadaki in
şaat normlarının değişmeleri, mesken v. s. hu
susunda elde edilen teknolojik imkânlar, bun
ların heyeti mecmuası bina kıymetlerinde öyle 
tahavvüller oldu ki, bu tahavvülleri beyan 
usulüyle tespit etmek mümkün değildir. Bilmi-
vorum, arkadaşlarımın içerisinde tesadüfen 
böyle, bu tahrirde bulunanlar oldu mu. Ben
deniz gençliğimde, teftiş de yaptım, tahrirde 
de bulundum ve tahririn nasıl yapıldığını bi
lirim. 

Okuma - yazması dahi dar olan ve o mahal
lî, bulunulan yerde biraz yardıma muhtaç 
olan kimselerden komisyonlar kurulur ve bu 
komisyonlar gider, tamamen tesir altında ka
larak tahrir yapılır. Eğer bizim elimize tarih
te yapılmış tek bir sağlam tahlil geçmiş olsa, 
biz para değerindeki değişiklikleri hesaplaya 
hesaplaya bir tahrire gelmeden bugünkü kıy
mete belki vasıl olabiliriz; fakat biz ondan da 
mahrumuz. 

Size, tahririn hangi tarihlerde yapıldığını 
arz edeyim. Meselâ, Afyon'da 1927'de, Amas-
va'da 1930'da, Balıkesir'de 1927'de, Samsun'
da 1929'da v. s, yani bu tahrirler çok eskidir, 
bugüne uymaz. 

Şimdi yeniden bir tahrir yapalım. Bu, ye
niden tahrir yapmaya bir çok defalar teşebbüs 
etmişizdir ve biz yeni bir tahriri göze alamamı
şız. Şu bakımdan göze alamamışızdır; âdil bir 
neticeye varabileceğimize inanamadığımız için 
göze alamamışızdır. 
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Arkadaşım, «Peki, başka hiç bir memleket- ' 
te de beyan usulü cari değildir» dedi. öyle 
değil efendim, yani beyan usulü, bütün aşa
ğı - yukarı Amerika eyaletlerinin bir çoğunda 
câri, Fransa'da bu yola gitmeye çabalıyor, her 
çabalamada beyan usulüne doğru bir kayma 
var. 

Mesele şurada. Tahrirde bu işle ilgili olma
yan haricî Mmseler gelecek, binanın kıymetini 
tespit edecek. Halbuki, beyanda malın sahibi 
de ona iştirak edecek. Benim malım şu ka
dardır diyecek ve o kadardır deyince maadini 
bekleyecek. 

Onun için, hakikaten tahririn özel bir kıy
meti var ve bu yola dünya çapında gidileceğine 
bendeniz kaniim. Onun içindir ki, Sayın Me
sut Erez'in, tuttuğu bu yolda ben de ısrar et
tim. Yoksa, eski bir arkadaşımın hatırı için 
değil. 

Tahrir usulünün sakatlıkları hakkında çok 
şeyler söyleyeibihrim. Çünkü, kemdim bunun 
teftişini yaptım. Bir misal vereyim1: Söke'de 
Maliye Müfettiş Muavini iken birisi bana geldi; 
«Arkadaş, ben şu şu, şu arazimi Hükümete ba
ğışlıyorum.» dedi. Uzatmayalım, çünkü ada
mın böyle Obir arazisi yok ama, yazmışlar, sil-
diremiyor, v. s. olmayan arazisini bağışlamak 
zaruretinde kalıyor. Binaenaleyh, tahrir öy
le zannedildiği kadar kolay bir şey değildir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, geliyoruz Perso
nel Kanunu meselesine. Birkaç arkadaşım de
diler ki: «Bu vergi kanunlarını, Personel Ka
nunu finanse için getirdi Mesut Erez, siz de o 
yolda devam ediyorsunuz.» 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, söylemeye bile 
lüzum yok, bu Personel Kanununun birçok 
mağdurları vardır. Fakat, bu mağdurların 
başında ben gelirim. Hiç kimse, Maliye Baka
nı Sait Naci Ergin kadar Personel Kanununun 
mağduru değildir; bu iddiadayım. Benim 
hakkımda soruşturma açılır veya açılması iste
nir, benim hakkımda, «Maliye Bakanı niye 
şu paralan vermiyor.» diye genel görüşme açı
lır, işin garibi; Personel Kanunu ile meşgul 
olan, Hükümet içinde ben değilim, ben yal
nız malî tarafıyle meşgul olurum. Eğer her
hangi bir kimse gelir de, «Personel Kanunu için 
bana iki milyar, üç milyar ver.» derse, elbet-

teki ben bu parayı veremem. Aslında, siz ba
na verseniz ben de memnuniyetle bu parayı 
öderim. 

işte söylüyorum : Altı milyar borcumuz 
var memur ve emeklilere. Siz bu altı milyarı 
verdiğiniz anda ben de sevine sevine tediye 
ederim, çok da sempatik olurum. 

Personel Kanunu yüzünden bu kadar gadre 
uğradığım yetmezmiş gibi bir de arkadaşlar di
yorlar M, «Bu kanunları Personel Kanunu için 
getiriyorsunuz.» Hayır arkadaşlar, bu kanu
nun mebdei Mesut Erez zamanındadır. Perso
nel Kanunu ile alakası yoktur ve basbayağı re
form çalışmalarına giren bir kanundur. Hatta 
reform çalışmalarına girdiğini başka suretle 
ifade edeyim. Birinci defada muvaffak da ola
mamıştır. Eğer bu kolay bir kanun alsaydı, 
reform kanunu olmasaydı bu kanun şimdiye 
kadar muvaffak olmuştu, işte bu kadar zor 
bir kanun... Dolayısiyle bu kolay kolay elde edi
lemiyor. Bir reform yapılacağı zaman, bu re
formun muvaffak olabilmesi için bâzı büyük 
emekler sarfetmek ve bazı büyük hatalara 
düşmek zaruridir. 

Hata meselesine gelince sayın arkadaşlarım, 
ben şahsen hata yapmamayı kabul edemem. 
Hatta bilirsiniz. Hitler, Churchill için demiş 
ki: «Ellidört tane hata yaptı.» OhurchiH'in ce
vabı: «Hayır, ellidör tane değil, 884 tane.» şek
linde olmuştur. Kabahat olan hatada ısrardır. 
Hatamızı gördüğümüz anda dönmemiz lâzımdır 
ama hata yapabiliriz; yapmamamıza imkân 
yoktur. 

Bundan dolayı arkadaşlarımız hatalarımızı 
biraz müsamaha ile karşılasınlar. 

Şimdi bizim bu getirdiğimiz kanun muvaf
fak olacak mı, olmayacak mı?.. Çok hazırlan
dık arkadaşlar; binalar tuttuk, insanlar yetiş
tirdik, tedbirler aldık, birçok organizasyon 
yaptık. Umarız ki muvaffak olacağız. Ama, 
olamazsak, bunun için bizi biraz müsamaha 
ile karşılayın, mesele buradadır. 

Sizler, Büyük Millet Meclisi, bu memleke
tin en büyük müessesesi, bizi hatalarımızdan 
dolayı müsamaha ile karşılamazsanız bizim ce
saretimiz kırılır. Hele teknisyen arkadaşlarım 
için, hakikaten üzülerek arz ediyorum, hiç 
bir arkadaşımdan bu kürsüde tenkit işitmek is
temiyorum. Tenkide muhatabolan biziz. Eğer 
lütfeder de bizim teknisyen arkadaşlarımızı 
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methederseniz, teşvik ederseniz, onların ça
lışmalarına çok büyük yardımda bulunmuş 
olursunuz. 

Binaenaleyh, benim maruzatım burada bi
tecek. Yalnız bir şey arz edeyim: Bir arka
daşım sosyalizmden, komünizmden falan bah
settiler. Biz, Maliye Bakanlığı olarak, sureti 
katiyette sizi temin ederim ki, dogmatik ve 
doktriner hiç bir şeye saplanmış değiliz. Bi
zim için gerçek, klasik maliye nazariyeleridir 
ve bu klasik maliye nazariyelerine uymuşuz-
dur. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım. 

Gerek parti grupları adına, gerekse şahıs
ları adına görüşlerini arz eden arkadaşlarımı
zın maruzatlarını dinledikten sonra, Komisyon 
olarak şu kanaate vardık ki, bu kanun tasarı
sının anlaşılması mevzuunda temelde, parti 
grupları ile ve milletvekili arkadaşlarımız ile 
çelişme halindeyiz. 

Bu meselenin, böylesine teknik bir mese
lenin bir Komisyon Başkanı veya sözcüsü tara
fından Yüce Mecliste izah edilebilmesine im
kân olmadığı kanısındayım. 

Tasarıyı Komisyona geri alıyoruz. Sayın 
parti grupları ve yine sayın arkadaşlarımız Ko
misyonda görüşlerini lütfen açıklasınlar, me
seleyi ariz - amik orada konuşalım, bir bütün 
halinde Meclise gelelim ve Meclisin tasvübede-
bileceği bir tarzı tasarıya vermek imkânını bu
lalım. 

Bu nedenlerle tasarıyı Komisyon olarak ge
ri alıyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, ta
sarının tümü üzerinde müzakere cereyan etti
ği cihetle bu talebinizi Başkanlığa yazılı ola
rak bildiriniz lütfen. Teklifiniz oya arz edile
cek ve kabul edilirse tasan iade edilecektir. 

Buyurun Sayın önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, bir ricamız var. Bu konuda verdiği
miz önergeler de Komisyona iade edilsin ve 
dikkate alınsın efendim. 

I BAŞKAN — Dosyasıyla birlikte iade edile
cektir Sayın önder, biz zaten başka yerde mu
hafaza ©demeyiz. 

Buyurun Sayın Dengiz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
bir ricamız olacak: Sayın Komisyon Başkanı 
da ricamıza iltihak ederlerse, kanaatimce da
ha uygun olacaktır. 

Üç celsedir kanunun tümü üzerinde konuş
malar yapılmıştır. Bütün parti grupları gö
rüşlerini bildirmişlerdir. Şahısları adına da 
bazı arkadaşlarımız konuşmuşlar ve kifayet 
Önergesi de verilmiştir. Şu anda müzakere bit
miştir. Maddelere geçilmesi oylansın. Bizler 
kanunun tümüne muhalif değiliz, ama madde
ler üzerinde bazı düşünceler vardır. Sayın Ko
misyon Başkanı da düşüncemize katılırlarsa, 
maddelere geçildikten sonra tasarıyı geri al
sınlar... 

I BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurur-
I sanız bir hususu arz edeyim: Maddelere geçil-
I dikten sonra Komisyon ancak maddeyi geri ala-
I bilir. Eğer Komisyon, Başkanlığa müzahir 
I olursa bu teklifini müzakerenin kifayeti oylan-
I diktan, maddelere geçilmesi hususu oylanma

dan evvel lütfederlerse, o takdirde olabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Evet efendim, 

I muvafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — Bir hususu daha arz edeyim, 

I tümü üzerinde vaki olan müzakeratın devamı 
I hususunu önleyen bir temayül belirdi. Ancak 

tatbikat yönünden, tasarı, tümü müzakere 
edildiği sırada geriye alındığı cihetle, yeniden 
hazırlayacakları metin üzerinde de tahmin edi-

I yorum, tümü üzerinde yeniden müzakere açıl-
I ması zarureti ortaya çıkacaktır. 

Bu sebeple amelî bir faydası bulunmadığı 
kanısındayız. Biz müzakeratumzı burada bı
rakalım, müsaade ederseniz. Esasen kifayeti 
müzakere takriri verilmiştir. Hükümet ve Ko
misyon görüşlerini ifade etmiştir. Genel Ku
rulca usul bakımından her hangi bir itirazla 
karşılaşmazsa Başkanlık, Sayın Sabahattin 
Savcı son sıradadır, ondan sonra Sayın Çağlar 
tarafından verilmiş bulunan kifayeti müzakere 
takririni oya arz ederek maddelere geçilmesi 
hususu bilâhara da sağlanacaktır. 

I O bakımdan şimdi Sayın... 
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CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Komisyon, «Geri alıyorum.» dedikten son
ra muamele yapabilir misiniz? 

BAŞKAN — Muamele yapmıyorum zaten. 
Kendisi, riicu ediyorum, diyor, bilâhara ya
pacağım, diyor. Onun için... 

iSayın Komisyonun önergesini okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emlâk kanun tasarısını 

Komisyona geri alıyorum. 
Komisyon Başkanı 

Çorum 
Abdurrahanan Güler 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir ve tasarı Komisyona geri verilmiştir. 

13 . 4 . 1972 O : 1 

5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler 
ekleyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayüı Ka
nunun bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki kanunu tasarısı ve Anayasa ve 
Plan komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 
518 ve 518*e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Yetki Kanunu ile ilgili Komis
yon buradalar mı?.. Yok. Hükümet yok. 

Bugün görüşülmesi iktiza eden Emlâk Ver
gisi kanun tasarısı Komisyon t&rafıdnan geri 
alınmıştır. Diğer kanunla ilgili komisyon da 
burada değildir. Bu sebeple, 14 . 4 . 1972 Cu
ma günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 18,15) 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

71 NOİ (BİRLEŞİM 

13 . 4 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler 
ekliyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki kanunu tasarısı ve Anayasa ve 
Plân komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 
518 ve 518 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 6.4.1972, 
8 .4 .1972) 

X 12. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı ve Ana
yasa, Tarım ve PJân komisyonları raporları 
(1/596) ('S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
7 . 4 . 1972) 

X 3. — Tekindağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 4. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. iu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanım teklifleri 

^e Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçidi Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 5. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilme»! ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) ('S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada-



let Komisyonu rapora (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Bundur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (ıS. (Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci >ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla 'Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/449) 
(S. iSayıları 366 ve 366 ya 1 nci <ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — iSaikaryıa Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komilsyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) («S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türfeiye'die sabotaj yapanların ölüm eezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis

yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : '372 ve 372 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtıma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilin esine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları -. 381 ve 381 e 1 nci 
elk) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16. 2 . 1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/2Ö2) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — izmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka-



nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971' ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — Toka,t Milletvekili İsımet H İ M Balcı'-
nm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/83) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma 
tarihi: 6 .4 .1972) 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Kâzım 
Uysal'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/133) (S. Sayısı : 520) (Da
ğıtma tarihi: 6 . 4 . 1972) 

24. — Mardin M'illtevekiM Abdurrahim Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/409) (S. Sayısı : 521) (Dağıt
ma tarihi: 6 . 4 . 1972) 

25. — Konya Milletvekilli Bahri Dağdaş'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/33) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma ta
l ihi: 6 .4 .1972) 

26. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/588) (S. Sayısı : 523) (Dağıtma ta
rihi: 6 . 4 . 1972) 

27. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/602) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma ta
rihi: 6 . 4 . 1972) 

28. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/491) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma 
tarihi: 6 .4 .1972) 

29. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/456) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi: 6 .4 .1972) 

30. — Erzurum Milletvekili Raslm Ciniısli'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/408) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma ta
rihi: 6 . 4 . 1972) 

31. — Kars Milletvekili Veyis Koçulu'nun, 
yasama dokunnlmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/285) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi: 6 . 4 . 1972) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'in, şehit komando eri Mevlût Meric'in an
nesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 2/503; Cumhuri
yet Senatosu : 2/343) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1671 ve 1671 e 1 nci ek; Millet Mec
lisi S. Sayısı : 316 ve 316 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri -s11 .15 . 1971, 8 . 4 . 1972) 

33. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu'nım yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/692) (S. Sayısı : 530) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 4 . 1972) 



34. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/38) (S. sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1972) 

315. — Yozigat Milletvekili Celâl Sungur'un 
yasaima dokunıtlimazlığınm kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let kolmisyonlarından mürekkep Kanma Korniş-
ylonı raporu ('3/40) (S. Sayısı ; 532) (Dağıtma 
tarihi : 8 . 4i . 1972) 

36. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
(dair Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let kolmisyoınlarından ımlürefckep Karıma Komis
yon raporu (3/172) (IS. Sayısı : 533) (Dağıtıma 
tarühi : 8 . 4 . 1972) 

37. — Sivas Milletive'kili Ekrem Selçuk Kan
gal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet (komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
misylon rapoiru (3/192) (S. Sayısı : '534) (Dağıt
ma tarfhi : 8 . 4 . 1972) 

38. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in 
yasaima dlokunullma,zlığımn ikaldırlüması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karlma Komisyon 
raporu (3/2111) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma, tari
hi : 8 . 4 . T972) 

30. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet ikoimisiyoularmdan mürekkep Kanma Ko
misyon '.raporu (3/376) ('S. Sayısı : 5!36) (Dağıt
ma tarihi : 8 . '4 . 1972) 

40. — Bize Milletvekili Hasan Basri Albay-
rak'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıı 
'hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 've 
Aldalet (komisyonlarından miürekkep Kanma Ko-
nnisyîon raporu (!3ı/38'l) (S. Sayısı : 537) (Dağıt-
tma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

41. — Ankara Milletvekili Mustafa Maden'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırlıması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/429) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma 
tarihi : 8 . 4 . 1972) 

42. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığmuı kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/234) (S. Sayısı : 539) (Da
ğıtma tarihi 8 . 4 . 1972) 

43. — Mardin Milletvekili Abdurrahim 
Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırlıma-
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/214) (S. Sayısı : 540) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

44. — Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırlıması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/191) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma ta
lihi : 8 . 4 . 1972) 

45. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukad
der Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayı-
isı : 542) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

46. — Ankara (Eski Aydın) Milletvekili Si
nan Bosna'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/9) (S. Sayı
sı : 543) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 .1972) 

47. — Maraş Milletvekili îbrahim öztürk'-
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/379) (S. Sayısı : 544) (Dağıt
ma tarihi : 8 .4 .1972) 

48. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/452) (S. Sayısı : 545) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kamı-
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komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve îzmir Milletvekili Burhanettin 
Asuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
mımın 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yaına'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehm-etoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

mimin bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ 
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanııc 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaraiı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) "(Birinci dağıtma, tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye. 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayj-
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Tîifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanım teklifle 
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
misy omlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşMline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikfcıci dağıtma tarihi : 29.11.1071) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğhı ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kayııaıklar ve Plâın komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıiı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapora (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 



nüfusa 'kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

14. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'daıı doğma, 1935 doğumlu Abi-
dkı Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nei ek) (Dağütma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

15. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde 
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Koda!'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (ıS. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nei ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

18. — 1076 sayılı Yedek subay ve yddek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanıma geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

19. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kamu

nun 38 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nei vk) (Da-
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarınım, korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner-
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. -•- Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 8 
nei maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi - . 4 . 2 . 1972) 

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon rapora (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

24. — Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teş
kilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1972) 

25. — Bursa Milletvekili Sadretitin Çanga ve 
Nail Atlı'nın, 394 sayılı Hafta Tatili hakkında 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/614) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 3 . 1972) 

26. — Bartın ilçesinin Esenyunt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

27. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
ısayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 



Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51/1) 
(Dağıtana tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 28. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

29. — Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komis-
yonlaırı raporları (1/591) (S. Sayısı 514) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 4 . 1972) 

30. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor-

7 — 
I lan (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta

rihi : 4 . 4 .1972) 
31. — 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı İstan

bul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa 
I ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko-
I misyonları raporları (1/548) (S. Sayısı : 517) 

(Dağıtma tarihi: 6 . 4 . 1972) 
32. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka-

! nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
| 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim

ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı TekinePin, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
ıSayısı : 508 ve 508 e 1 n,ci ek) (Dağıtma tarih
leri : 9 . 3 . 1972, 10 . 4 . 1972) 

(Millet Meclisi 71 nci Birleşim) 





N O T 

30 . 9 . 1971 tarihli 170 nci Birleşim zaptı
nın sonuna 316 S. Sayılı basmayazı ekli olduğun
dan, bu tutanağın sonuna yalnız 316'ya 1 nci ek 
S. Sayılı basmayazı eklidir. 





?Stl; ,' MİLLET MECL,Sİ s-Say,SI: 316ya | nci ek 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz'ın, şehit komando eri Mevlût Meric'in annesine, 
eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden aykk bağlanması 
hakkında kanun teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Plân 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /503; C. Senatosu : 2 /343) 
(Not : C. (Senatosu S. Sayısı : 1671 ve 1671 e 1 nci ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11793, M. M. 2/503 

2/343 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 . 10 . 1971 gün ve 3294 sayılı yazınız : 
Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden aylık 

bağlanması hakkında kanun tekliflinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 23 . 12 . 1971 tarihli 13 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edil
miş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Değiştirilen madde 
Madde 1. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

MilletMeclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 5.4. 1972 

Karar No. : 130 
Esas No. •.' 2/503, C. S. 2/343 

Milet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 9 . 1971 tarihli 170 ııei Birleşimimde kabul edilen ve faika* Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 23 . 12 . 1971 tarihli 13 ncü Birleşiıminde 1 nci maddesi değiştirilen 
(Cumhuriyet iSıennatosu Anikara Üyesi Yiğit Köker ve Ankara Milletvekili 'M. Kemal Yılmaz'ın 
Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden aylık 
bağh'inmıası hakkında kanun teklifi) nin, yapılan bu değişikliğinin beoimsenip benimsenmem esi hu
susunun karargir olması nedenliyle komisyonumuza h a valesi üzerine, 
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Hükümet ilgili temsilcilerinim, de hazır bulundukları birleşimde değiştirişe tabi tutulan madde 
üzerinde vâki görüşmelerde değiştirişi gerektiren esbabı mucibe yerinde ve çok uygun mütalâa 
edilerek Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kanun teklifinin 1 nci maddesinde vâki değişik
lik komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

ıBıaşkan 
'Balıkesir 

Muhalifim 
C. Bilgehan 

Afyon Kanaıhisar 
11. Hamamcıoğlu 

Bolu 
H. î. Cop 

İzüiııir 
K. Ömı̂ ıer 

İmzada bulunamadı 
Niğıdo 

N. ıKadamanıoğıkı 
İmzada bulunamadı 

Başkanveikili 
Niğde 

N. Çerezci 

Ankara 
H. Balan 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Kayseri 
M. Yüceler 

Ilize 
S. Z. Köseoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
T. Teker 

İmzada bukınaanadı 
Haitay 

11. Özkan 
Konya 

İV. Kalaycıoğlu 

2 
K. 

omg 

Adana 
8. Kılıç 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzada bulunaanadı 
İçel 

G. Okyayuz 
Manisa 

H. Okçu 
İmzada bulunamadı 

;ulidaik 
Nedimoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Şehit Komanda eri Mevlût Meric'in annesine, 
eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden 

aylık başlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 3 . 1971 tarihinde Orta -
Doğu Teknik üniversitesinde meydana gelen 
silâhlı çarpışma sonucunda şehit olan Nevşehir 
Komando Tb. 3 ncü Bl. erlerinden Feyzullah 
oğlu 1950 doğumlu Mevlût Meriç'tin annesi Se
her Meric'e hayatta kaldığı müddetçe 500; 
eşi Fatma Meriç ve kızı Meryem Meric'e hayatta 
bulundukları müddetçe 1 000 er lira vatani hiz
met tertibinden aylıik bağlanmıştır. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ŞeKit Komanda eri Mevlût Meric'in annesine, 
eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden 

aylık başlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 3 . 1971 tarihinde Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde meydana gelen 
silâhlı çarpışma sonucunda şehit olan Nevşehir 
Komando Tt>. 3 ncü Bl. erlerinden Feyzullah 
oğlu 1950 doğumlu Mevlût Meric'in annesi Se
her Meric'e hayatta kaldığı müddetçe 500 lira; 
kızı Meryem Meriç ile Meryem Meric'in anesi 
dul Fatma Şahin'e hayatta bulundukları müd
detçe 1 000 er lira vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmıştır. 

MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN TAVSİYESİ 

Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çacuğuna vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu Grenel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 
MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 316 ya 1 nci ek) 
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Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

M. Savunma Komisyonu raporu (1 /593) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 1 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1367/376 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mîllî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 13 . 1 . 1972 tarihinde (kararlaştırılan «Millî Savunma Bakanlığı G-örev ve Teşkilâtı hakkın
daki Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygayle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkındaki kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı ve 

öEKıEKÇESİ 

1961 tarihli Anayasamız, 22 Eylül 1971 tarih ve 1488 No. lu Kamunla yapılan değişmeden ön
ce, 110 nen mjaddede öngördüğü Millî Savunmayı yürütmek üzere 1324 ve 1325 No. lu {kanunlar 
çıkanlınıştır. Bu kanonlar aslında mevcudolan uygulamlaları 1961 Anayasasının öngördüğü şekil
de yeniden tesıbit etmek ve mevcut durumu kamuna hale getirmek amacına matuf bulunuyordu. 
Ancak, Millî Güvenliğin sağlanmasından, Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından Türkiye Bü
yük Millet MeeMsine karşı sorumlu olan Baklanlar Kurulunun bu sorumluluğu Bakanlar Kurulu 
adıma yerime getiren 1325 sayılı Millî Savunma (Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
4 ve 6 ncı maddelerinin bir kısmı Anayasayla aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 
27 . 4 . 1971 tarih ve 'Esas : 970/52, Karar : 971/46 sayılı Kararı ile dkserdyetlıe iptal edilmiştir. Ana-

.yasa(mızın 110 neu maddesiyle Millî Savunmıajrnızdam asıl sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bu sorumluluğun nasıl yerine getirile değini yukarda zikredilen iki kanonla açıklamış ve ka
nonların çıkarıldığı 1970 Temmuzundan bu yana yapılan tatbikat kanunlardaki ve Türk Silâhlı 
(Kuvvetlerindeki ihtiyaç ve isabeti açıkça ortaya koymuştur. Hal böyle iken 1325 sayılı Kanunla 
Millî Savunma BalkanJığiinın kuvvetlerle işbirliği yapmasına imkân veren hükümlerinin Anayasa 
(Mahkemesince iptali üzerine mevcut ilişkileri yeniden düzenlemelk mjömkün olamaımıştır. Bu du
rum üzerine iptalden önceki uygulama idari tedbirlerle aynen muhafaza edilip yürütülmüş ve bu-
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nun bir zorunluluk olduğu gerçekleşmiştir. Hal iböyle olunca yürürlükte olan şekle Anayasal da
yanak 'aranmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul buyurulan 22 Eylül 1971 tarih ve 1488 
No. lu Kamunla 110 ncu mıadjdeye yapılan ilâve ile Millî ıSavunmıa Bakanlığının Genelkurmay ve 
Kuvvetlerle ilişkiler kurm,ası bu ilişkilerin kanunla tosbiti öngörülmüştür. 

Halen 1325 No. lu Kanunda yapılması teklif (edilen değişiklikler yukarda belirtilen ve zarureti' 
ortaya ç/ıikıuış bir ihtiyacın cevabı aynı zamıanda yürürlükte plan ilişkilerin kanun sınırları içine 
alınmasını ve Anayasamızın yeni 110 ncu maddesinin bir hükmünün öngördüğü ilişkilerin düzen-
lenıtne&ini siağlıyac aktır. 

(MADDE GEREKÇEDEKİ 

Madde 4. — Madde, Millî Savunma, Bakanının, kanunla kendisine verilen görevleri, Müsteşarlık 
teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı diğer teşekküllerle (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları 
vasıtasiylıe yerine getireceğini bildirmektedir. Bilindiği gibi 1119 siayılı Kanunla Millî Savunıana 
Bakanlığında Kana, görevleri, Müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı diğer teşekküllerle Kana, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları vasııtasiyle yerine getireceğini bildirmektedir. Bilindiği. 
gibi 1119 sayılı Kanunla Millî Savunma Bakanlığında Kara, Deniz ve Hava Müsteşarlıkları kurul
muş ve bunların 5398 sayılı Kanunla lağvına kadar Bakanlık ikm,al ve idare konulanında Silâhlı 
Kuvvetlerle olan irtibatını bu müsteşarlıklar kanaliylc sağlanmıştır. Bugünkü sistemimizde ise,. 
kuvvet komutanlıkları, komutanlık görevlerine ilâveten, bir yandan Genelkurmay işlerinde Ge
nelkurmay Başkanının müşaviri, bir yandan da personel ilkmıal ve idare işleminde Millî Savunjrua-
©akanının yürütme görevine yardımcı durumdadırlar. 

Madde 6. — Millî Savunmia Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının görevleri birbirind.en: 
ne kadar ayrılırsa ayrılsın, bu ilki kuruluş arasında yakın bir işbirliği olmıadılkça Millî Savunma. 
hizmetinin alhenfcli bir şekilde yürütülemiyecıeği iaçıktır. Madde, bu işbirliğini kanuni bir zorun
luluk olarak ifade etmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No'. : 1/593 
Karar No. : 11 

19 . 2 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere olundu. 

1448 sayılı Kanunla değiştirilen 1961 Anayasamızın yeni 110 ncu maddesine göre: «Millî Savun
ma Bakanlığının görev ve yetkileri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet komutanlıklan ile ilişkileri 
kanunla düzenlenir.» hükmü getirdlmiştiir. Bu durum muvacehesinde tatbikattaki aksaklıkları 
gidermek, Genelkurmay Başkanlığı île Millî Savunma Bakanlığı arasındaki irtibatı sağlamak 
gayesiyle hazırlanan tasarı perensibolarak Komisyonumuzca kabul edildikten sonra maddelerin te t
kikine geçilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı Silâhlı Kuvvetlerle irtibatını Kara, Deniz ve Hava müsteşarlıkları 
vasıtıasiyle yapmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı görevleri birbirin
den ne kadar ayrılırsa ayrılsın bu iki kuruluş arasında yakın bir işbirliği olmadıkça hizmetlerin 
ahenkli bir şekilde yürütülemiyeceği izahtan varestedir. 

Tasarının 1 nci maddesinin birinci satırında (görev) kelimesinden sonra sehven unutulan «ve» 
bağ edatı dlâve edilmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

M. Tayyar 

Ankara 
Ş. Özdenoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Samsun 
t. Kılıç 

Bingöl 
M. Bilgen 

Hatay 
A. Yılmaz 

Kâtip 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

Denizli 
31. E. Durul 

Muğla 
A. Buldanlı 

Adana 
C. Oral 

Giresun 
H. İpek 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Savuınmıa [Bajkanhğı Görev ve TeşlMlâtı 
hakkındaki KaımiYim 4 ve 6 ucı maddelerimin 

ıdeğülşlfeilmıesli İMitalda iteamm tasarısı 

MADDE 1. — 1325 sayılı Millî Savunma Ba
kanlığı Görev teşkilâtı hakkındaki Kanımum 4 
ve 6 ncı maıddelleri1 aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Madde 4. — Millî -Savunma Bakanı bu gö
revleri; müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa 
bağlı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava 
Kuvvetleri komutanlıkları vasıtasiiyle yerine 
getirir. 

Madde 6. — 'Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin 
tam bir bütünlük ve beraberlik içimle yürütül
mesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığı, Genel
kurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve be
raberliği içlinde çalışır. 

Her iki makam, göreıv ve yetkileri icabı 
Kuvvet komutanllılkları, diğer makamlar ve ku
rumlarla yaptıkları önemli vıe ilgili yazışma
lardan karşılıklı olarak bahirlerine bilgi ve
rirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 
yürütül'. 

B:aşhaka,n 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. t. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

13 . 1 . 1972 
Devlet Balkanı 

D. Kitaplı 
Devlet Bakanı 

İ. Karaöz 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Millî Savunana Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakamı 
1. Arar 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

İçişleri Bakamı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı ; 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

ğ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Ayhan 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1325 sayılı Millî Savunma 
Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkındaki Ka
nunun 4 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 4. — Millî Savunma Bakanı bu gö
revleri ; müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağ
lı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuv
vetleri komutanlıkları vasıtasiyle yerine geti
rir. 

Madde 6. — Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin 
tanı bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütül
mesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığı, Genel-
kunmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve bera
berliği içimde çalışır. 

Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuv
vet komutanlıkları, diğer makamlar ve kurum
larla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan 
karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Balkanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakamı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akgal 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışıma Bakanı 
A. R. Uzuner 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
İV. Devres 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
İV. Sönmez 8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

i>9<« 
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Dönem : 3 
Topta* 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğilim ve Plân komisyonları 

raporları (1 /548) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 11 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 • 1291/13831 

MİLLET MEGIİLS1 B^ŞKİANLIĞINA 

Millî .Eğitim BaJcanlığınica baarlanıan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bafcaînla,r Kuru* 
taca 13 . 11 . 1971 tiarihıinde kar&rlajtırılıaıı « 7 . 7 . 1948 tarih ve 5247 ısasyılı îstanlbul Ünâverstad 
Kuruluş Kadroları Kamıunuma efe ik&nufli tasarısı» ve gerekçesi ile dki oetvellter ilişik olarak sunıul-
nıuştur. 

G^eğıiaMi yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbaikafl 

5247 »ayılı İstanfbul t^vers i tes i Kuruluş Kadroları Kanunuma ek Ikanun tasarısının gerekçesi. 

I. - OMNİEL ÖEHEKÇE 

Ülkemizin sağlık ısorunkırmın çözümlenmesinde mühim bir .unsur da helkim ihtiyacının karşı
lanmasıdır. Bu (hususu (nazarı itibara alan Devlet Plânlama Teşkilâtı memleketimizde Üç yeni tıp 
faıkültesinin kurulmasını Öngörmüştür. Geçici olarak İstanbul 'Üniversitesine bağlı İstanbul Tıp !Fa-
külte-sinin yardımı ile tarihî zenginlikleri, geniş hinterlandı, orta dereceli okullarının ve sağlık 
tesislerinin çokluğu ile dikkati çeken büyük illerimizden biri olan Bursa'da bir Tıp Fakültesi ku
rulması 4936 sayılı Kanunun 2 nei maddesi uyarınca Millî Eğitim (Bakanı tarafından da onaylan
mıştır. (Bu onay üzerine, İstanbul Tıp Fajldiltesirıiıı Bursa vilâyeti ve İSağlılk Bakanlığı île birlikte 
yaptığı çalışmalar hızlandırılmış, Devlet Plânlama Teşkilâtınca öngörülen Bursa üniversite sahası 
üzerindeki tesisler (tamamlanıncaya kadar Bursa Tıp (Fakültesinin öğretim yapacağı muvakkat 
binaların, teminine çalışılmış ve çalışılmaktadır. 

İstanbul Tıp Fakültesi 1971 kış fsömestresinde Bursa'da eğitime (başlanmasını öngörerek 1970 
yılında (Bursa Tıp Fakültesi için 50 öğrenci kaydetmiştir. Bir taraftan Bursa üniversitesi sahası 
üzerinde Tıp Fakültesi tesislerini yerleştirme ve inşa hazırlıkları sürdürülürken diğer taraftan 
geçici olarak kullanılacak temel bilimler ve hastane ünitelerinde eğitim yapılması zorunhığu var
dır. Bir öğretim (müessesesinin en sağlam temeli devamlı ve yerli öğretim, üyelerinin varlığıdır. 
Bu da Bursa Tıp Fakültesinde görev almak istiyen öğretim üye ve yardımcılarına biran önce 
kadro sağlanımıası ve atanmaların yapılması ile mümkün olabilir. (Bunun yanında fakültenin ve 
eğitim hastanesinin iş görmesini temin /edecek personelin de yetiştirilmeleri lâzımdır. Bu nedenle 
öğretim üyeleri ile personelin tâyiınlei'inin yapılabilmesi için kadro kanunu çıkarılması lâzımgel-
«löktedir. 

517 
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1 nci Madde — 'Bursa'da, 1971 yılında eğitimin, başlıyabilnıesi içdn gerekli kadrolar 3 bölümde 
mütalâa »edilmiştir. 

A) Öğretim üyeleri : 
1971 yılı liçjindıe doMurulması tahinin edilen sayıda profesör ve doçent kadrosu belirtlmiiştıir. Fa

kültenin ilerdeki ıgelişıimıine (paralel 'olanak ek kadrolar fetenecektir. 
B) Öğretim üyeleri yardımcıları : 
1971 'ihtiyacı »olan asistan ve uzanan kadroları 1 ısayılı cetvelin (fi) (işaretli bölümünde belirtdl-

ımıiştir. Asistanlar ve uzananların ibiran önce alınıp yetiştirilmeye (başlanmasının Fakültenin eğitim, 
öğretıiım, (bilimsel araştırma igiibi görevlerinin (kısa sürede fteorüıbelli i l e rde ferulabiimesini ttenı&n ve 
geleceğin öğretim üyelerinin yetişmesi baJİomlaırından önemıi büyüktür. 

C) Fakülte personeli : 
Bu bölümdeki kadroları da tilki »grupta mütalâa «itmek lâzımdır. Bir grup (kadro dekanlığın, Öğren

di, personel, ımuhasebe, ayniyat 'gibi »büro işleıüniin yürütülmesi, diğer ıgrap iye (tatbikat IhastanTOkıan 
'işletmeye açılabilmesi içlin talebedlmiştıir. 

1971 yılı içim istenen bütün ibu kadrolar İlerdeki asıl .ihtiyacın >eok laşağısında olarak hesaplanmıştır. 
-z nci Madde — Tıp fakültelerinde klâsik olarak okutulan derslerle yeni bilimsel lerleımdier (gereği 

ilâvesi gereken dersleri »okutacak öğretim üyetsd- ve yardımcıları 'bulunmadığı takdirde diğer ümiver-
sitelerimıizdeM veya yabancı profesör ve uzmanlardan (faydalanmayı (temin için (konulmuştur. 

3 zncü Madde — Bursa Tıp Fakültesi organları teşekkül edinceye kadar profesörler ve yöneıüim 
kurulları ıgörevl'eiTİnin İstanbul Tıp Fakültesdnoe yerine (getirileceğini belirtmektedir. 

4 ıncü Maddıe — Bu maddenin bininci (bölümü, Bursa Tıp Fakültesinin öğretim üyeleri taımaımla-
nınoaya kadar öğretimin İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Bağlanacağını âmirdir. 
İkindi Hasmı îisıe bu ıgötfevleri yenine getirecek öğrenim (üye ive yardmclar ına, Diyarbakır Tıp Fafcül-
tesıi ille ilgili 31 . '7 . 1970 ıgün ve 1326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi örnek alınarak yapılacak ödetme
leri tesblit »etmektedir. 

5 nci Madde —tBuılsa 'Tıp FaMtesinde okutulacak dersler için len ,az (bir Isömestr Bursa'da kala
cak öğretim üye ve yardımcılarını teşvik ve temin içtin ton az üç ay isüre Igörev »alacaklara (ek ıgörev 
ödeneği verileıbileoeği hükmü getirilmiştir. 'Görevlti öğretim, üye ve yardımıcları, iclons ve pratik Saati 
ücreti veya ıek görev ücreti (alacağına ıgöre 6245 sayılı Kanunun 14 Incü maddesi (le kabul .edilen geçi
ci görev yevmiyesinin verlmiyeceği belirtilmtiştliır. 

6 nci Madde — Kanunun yürürlüğe 'giriş tarikine dairdir. 
7 nci Madde — 'Kanunu yürütecek makamı bertmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 4 . 1 . 197.2 

Esas No. : 1/548 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı Hükümet temsilcilerinin işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan olumlu görüşmeler sonunda tasan maddelerinin tetkikine geçil
miştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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Tasaımın başlığı diğer dilerde açılan fakültelerin kuruluş kadroları ile parelelliği sağlamak ne
deniyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür, 

«İstanbul Üniversitesi kuruluş, kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek Bursa Tıp Fakültesi 
kuruluş kadro kanunu tasarısı.» 

Tasarının 1 ncü maddesinde zikredilen (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar aynen. 
kabul edilmiştir. Yalnız bu kadroların münhasıran Bursa Tıp Fakültesine 'aidolduğunu ve başka 
fakülteler îçin ikrullanıilmıyacağını 'hükme /bağlamak düşüncesiyle madde değişmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi ile temini düşünülen hususlar, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 nci maddesi ile sağlanması mümkün olduğundan bu madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarının 3 ncü maddesi, Bursa Tıp Fakültesinin kendi kadrosuna kavuşması ve en az 6 kişlik 
asli kadrosu teşekkül edinceye kadar bu fakülteye ait görevlerin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
profesörler ve yönetim kurullarına bırakılması uygun görülmüş ve 2 noi madde olarak yeniden 
tedvin edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi, Bursa Tıp Fakültesinde saat başına ders okutacak öğretim ve öğre
tim yardımcılarının ders ücretleriyle pratik çalışmalar saat ücreti tesbit edilmiş ve 3 ncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi. Bursa Tıp Fakültesinde en az üç ay süre ile görev alacak öğretim üye 
ve yardımcılarına ek görev ödeneği verilmesinin hükme bağlanması uygun görülmüş ve 4 ncü mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesinin son fıkrasında tesbit edilen hususlar tasarının 4 ncü ve o nci mad
delerine göre görev alacaklara uygulanması gerekeceğinden, uygulamada yanlışlığa meydan verme
mek maksadı ile ayrı bir 5 nci madde olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

«Madde 5. — Bu kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri uyarınca Bursa Tıp Fakültesinde görevlen
dirilecek öğretim üye ve yardımcılarının asli görevlerinden dolayı almakta oldukları üniversite 
tazminatlarına halel gelmez ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanomun 3 ncü maddesi hükümleri uy
gulanmaz. Bunlara 6245 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ile kabul edilen geçici görev yevmiyeleri 
verilmez.» 

Düzenlenen bu madde ile Bursa Tıp Fakültesine 3 ncü veya 4 ncü maddeler gereğince atanacak
ların asli görevlerinden dolayı almakta oldukları üniversite tazminatlarına halel gelmiyeceği bun
lar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmünün uygulanmıyacağı ve 6245 sayılı Kanu
nun 14 ncü maddesi ile kabul edilen geçici görev yevmiyesinin verilmiyeceği hükme bağlanmıştır. 

Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

istanbul Uşak Balıkesir 
Prof. Dr. M. Yardımcı F. TJğrasızoğlu M. Yılmaz 

Çorum Diyarbakır İstanbul 
K. D emir er B. Egilli O. C. Fersoy 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli Ordu Eskişehir 
S. Yahşi F. Güley O. Oğuz 

Trabzon 
M. Arslantürk 

Bursa 
î. öktem 

İzmir 
M. Akan 

İmzada bulunamadı 

Rize 
H. B. Albayrak 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 3 / 4 / 1972 

Esas No. : 1/548 
Karar No. : 128 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale duyurulan, (7.7.1948 tarihli ve 5247 sayılı İstanbul 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa Ek Kanun tasarısı) nıı <ve lömhavailesi 'Uyanınca İMiMı Eği
tim 'Komisyonunun tasarıya ilişkin raporu, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcileriyle, üni
versite ilgililerinin de hazır hulunlukikrı bMerftado götrriişüüidü; 

Ülkemizin sağlık sorunlarının çözümlenmesinde başta gelen en ımühıimımi (heküıra. ihtiyacının. kar
şılanmasıdır. Bu hususu dikkate alan Devlet Plânlama Teşkilâtı, (memleketimizde üç yeni Tıp Fa
kültesinin kurulmasını öngörmüştür. Geçici olarak İstanbul Üniversitesine bağlı ve İstanbul Tıp 
Fakültesinin yardımı ile, tarihî zenginlikleri, geniş hinterlandı, orta dereceli okullarının ve sağ
lık tesislerinin çokluğu ile dikkati çeken büyük illerimizden biri olan Bursa'da bir Tıp Fakültesi 
kurulması 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nei maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından da onaylanmıştır. Bu onay üzerine İstanbul Tıp Fakültesinin Bursa İli ve Sağlık Ba
kanlığı ile birlikte yaptığı çalışmalar hızlandırıl iniş, Devlet Plânlama Teşkilâtinca •öngörülen Bur
sa Üniversitesi sahası üzerindeki tesisler tamamlanıncaya kadar Bursa Tıp Fakültesinin öğretim 
yapacağı muvakkat binaların iteıminine çalışılmış ve çalışılmaktadır. 

İstanbul Tıp Fakültesi 1971 Kış Bömestresinde Bursa'da eğitime başlanmasını da öngörerek 
1970' yılında Bursa ITıp Faküütesi için 50 öğremci kaydetmiştir. (Bir taraftan Bursa Üniversitesi sa
hası üzerinde Tıp Fakültesi tesislerini yerleştirme ve inşa hazırlıkları sürdürülürken diğer (taraf
tan geçici olarak kullanılacak Temel Bilimler ve Hastane ünitelerinde eğitim yapılması zorun-
luğu vardır. Bir öğretim müessesesinin en sağlam temeli, devamlı ve yerli öğretim üyelerinin, var
lığıdır. Bu da Bursa Tıp Fakültesinde 'görev almak listiyen (öğretim üye ive yardımcılarıma bir an 
önce kadro sağlanması ve atanmaların yapılması ile mümkün olaibilir. Bunun yanında fakültenin 
ve Eğitim Hastanesinin iş igiörmesini temin edecek personelin de yetişmeleri nedeniyle eğretim 
ülyeleri ile personelin tâyinlerinin yapılabilmesi için kadro kanunu çıkarılmasını 'öngören kanun 
ttasarısım, yukarıda mâruz özet gerekçe muvacehesinde tüm olarak kaibule şayan mütalâa eden 
komisyonumuz, sayın üyelerinin kişisel görüş ve mütalâalarını arz ve ilgililerin tamamlayıcı iza
hatlarını mütaakıp Millî Eğitim Komisyonu değiştirişi esas alınmak suretiyle, maddelerin görüşül
mesine geçilmiş, 

Tasarının kadro eetivelleri ile ilgili 1 tıei maddesi, maddeye (bağlı kadroları münhasıran Bursa 
Tıp Fakültesine aidiyetini teminen Millî Eğitim Komisyonunca «madde metnine (bir ilbare ilâve 
etmek suretiyle yapılan değişik şekliyle, 

öğretim üyelerinin, (temini ile iKgili 2 nei maddeyi, maddede öngörülen hususların 49S6 sayılı 
Üniversiteler Kanununun '27 nei maddesiyle yerine getirileceği nedeni ile 'tasarıdan çıkarmak ve 
yerine yönetim kurulu ve görevleri ile ilgili 3 ncü maddeyi, daha vazıh hale ifrağ nedeniyle yeni
den tedvin ve '2 nei madde olarak tasarıya ithal suretiyle yapılan değişikliğe ilâveteni komisyo
numuzca madde ımetni sonuna İkinci fıkra olarak (asli kadro en (geç hir yıl içinde teşekkül eder.) 
şeklindeki ibare ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek, 

öğretim üyelerinin ek ders ticretleri ile ilgili 4 ncü maddeyi, tasarıda müınhasıran Istanlbul 
Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden yararlaıurlacağı şeklindeki ibareyi gerektiğinde diğer fakülte 
öğretim üyelerinden de yararlanılacağı ive dolayısıyle ders ücretine müstahak olacakları hususunu 
kapsıyacak şekilde ve 3 ncü madde olarak yeniden tedvin suretiyle Millî Eğitim Komisyonunca 
yapılan değişik şekliyle, 
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Söz ikonusu komisyonca ek 'görev ödeneği ile ilgili 5 nci maddeyi 4 ncü madde olarak v e gra
mer kaidelerine uygunluğu sağlamak nedeniyle ibare düzenlemeleri suretiyle yapılan değişikliğe 
ilâveten madde metnindeki <«en az föç ay süre ile ek -görev...» şeklindeki ibareyi (imtühan dönemi-
ui de kapsıyan fbir Sömestre süresi ile ek görev...) şeklinde değiştirmek «suretiyle. 

Bursa. .Tıp [Fakültesinde görev lalacaik öğretim üyelerinin, löızlük hakları ile ilgili olarak '7244 ve 
Ö24İ5 sayılı kanunlar muvaeelhesindeki durumlarını Ihükme (bağlamak nedeniyle yeni fbir madde ted
vin <ve 'a nci madde olarak tasarı, metnine itlhal suretiyle- Millî 'Eğitim (Komisyonunca yapılan: de
ğişik şekliyle, 

Yürürlük ve ynirüfcme maddelerinin ise tasarıdaki şekliyle kabul edilmiışltir. 
öncelik ve liivedililkle (görüşülmek ve iGenel Kumlun tasviplerine arz edilmek füızere Ylüksek Baig-

kanlığa -sunulur. 
Başkan ;$öz>cü 

Balıkesir Ankara Adana Afyon K. 
C. Bügehan M. K. Yılmaz S. Küıç H. Hmnamcıoğlu 

Amasya 
Y. Acar 

Bolu 
H. t Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Kayseri 
M, Yüceler 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

iAmasya 
S. Aygün 

(Denizli 
BLOral 

İmzada Ibulumamadı 

Hîatay 
H. Özkan 

Ebnya-
Söz hdkfcraı 'mıaihfuzdur. 

İV. Kalaycıoğlu, 

ıSakarya 
N, Bayar 

Ankara 
H. Balan 

Diyarbakır 
S. Savcı 

İmzada bulunamadı 

içel 
C. Okyayuz 

İmzada .bulunamadı 

-Maniüsa. 
M. Erten. 

İmzada ibttluııaünadı 

Tralbzon 
E, Dikmen 

Aydın 
N. Menteşe 

Erzurum 
R. \Cinisli 

'izmir 
A, \Nr; Üher 

[Manisa 
ff. Okçu 

Zonguldak 
K, Nedfmoğlu 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

7.7. 1948 tarih ve 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. —- 4996 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca İstanbul Tıp Fa-
kültesinin kuruculuğu altında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak açılan Bursa Tıp Fakültesine 
ait (1) ve (2) (sayılı cetvellerde yazılı kadrolar 5247 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lere eklenmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ile Bursa Tıp fakültelerinde mev
cut ve kurulacak kürsü ve emstitülerdeki derslerle, kürsüsü bulunımıyan dersleri okutacak öğretim 
üyeleri ve yardımcıları bulunmadığı takdirde yabancı profesör ve uzmanlar sözleşmeli personel 
olarak çalıştırılaMlir. 

MADDE 3. — Bursa Tıp Fakültesinin kendi profesörler kurulu ve yönetim kurulu teşekkül 
edinceye kaJdar bu görevler İstanbul Tıp Fakültesi Profesörler ve Yönetim kurullarınca yürütülür. 
öğretim üye ve yardımcıları, İstanbul Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunca seçilir. 

MADDE 4. — Bursa Tıp Fakültesinin öğretim üyeleri tamamlanıncaya kadar öğretim İstan
bul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından sağlanır. Bu görevle, Bursa Tıp Fakültesinde ders 
verecek öğretim üyelerine kanuni yollukları ile birlikte ders saati başına 100 lira, öğretim üye 
yardımcılarına pratik saatleri başına 50 lira ücret ödenir. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesi ve diğer fakülte men'subu olup en az üç ay süre ile Bursa 
Tıp Fakültesinde görevlendirilen öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarına ek görev ödeneği ve
rilir. 

Geçici görevle görevlendirilen öğretim üyeleri ve yardımcılarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 14 ncü maddesi ile kabul ödilen geçici görev yevmiyesi verilmez. 
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MtLLl EĞİTÜM KOMİSYONUNUN 

DEÖİŞTİRÎŞÎ 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek Bursa Tıp Fakültesi 

Kuruluş kadro kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 4936 safralı üniversiteler Kan 
mumunun 2 mci malddeısi uyarınca istanbul Tıp 
FaJMiltesindn kuruculuğu altında İstanbul Üni
versitesine bağlı olarak açılan Bursa Tıp FaMii-
tiesine aait üişalk (1) ve (2) sayılı cetıvellerde yıazılı 
kadrolar İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadrola
rı haMonfdıakl 5247 sayılı Kanınıa bağlı (1) ve 
(2) sayılı oertMelere (Bursa Tıp Fakültesi) baş
lığı altında eklenmüştir. 

Bu kadrolar münhasıran Bursa Tıp FaJkülte-
siınide kurula«cak alan kürsü ve enstitülerde gö
rev alacak öğretilin üyesi1 ve yaırdırniicıilarıına tah-
sis edilir. 

MADDE 2. — Buaisa Tıp Fakültielsinfin en 
aız ücü profesör olmak üzere (6) kişilik aısli 
kaldros/u teşekkül eidinceye kadar Profesörler 
Kurulu ve Yönetim Kurulu görevini İstanbul 
Tıp Faiküfltieisi Profesörler Kurulu ve Yöne/tüm 
Kurulu yıirdittrtir. 

MAIDDE 3. — Bursa Tıp PaMÜtlesinfdle ders 
vermek üzere İstan/bul Tıp Fakültesinden veya 
düğer fakültelerden giellen öğneltdim üyelerine ka-
nunli yollukları ile birlikte ders saati başına 
(100) liıra, öğretilin yatfdıan^aırraıia pratik saat
leri basma (50) lira ücret ödenir. 

MADDE 4. — Bursa Tıp Fakülltesinldte en 
aız üç ay süre ile ek görev alacak istanbul tîfoi-
versiüfceısi Tıp Fakültesi veya diğler fakülteler 
öğretiım üye ve yaırdımifeüarıına ek görev ödeme
ği vterilffir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 3 ve 4 ncü mad-
dleöferî uyarımca Bursa Tıp Fakültiesindıe görev-
lemdMıecıek öğretim ü(ye ve öğretiım yaaidıımıcılia-
rının ıa/sJi görevlerinden doüayı aiBmakta olduk
ları üniversite taaminatlanina halel gelmez ve 
bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükümleri1 uygulanm&z. Bunlara 6245 
sayılı Kamunun 14 ncü maddesi ile kabul edi
len geçlici görev yevmiyeleri veritonez. 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTRIRIŞÎ 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek Bursa Tıp Fakültesi 

Kuruluş kadro kanunu tasarısı 

MADDE 1. —IVEillî Eğitim Komisyonunun 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bursa Tıp Fakültesinin en az 
üşü profesör olmak üzere (6) kişilik asli kad
rosu teşekkül edinceye kadar Profesörler Ku
rulu ve Yönetim Kurulu görevini İstanbul Tıp 
PaküültıeBi Profesörler Kurulu vte YöaKe*tdlm Ku
rulu yürütür. 

Asli kadro en geç biir yıl içinde teşekkül 
«(der. 

MADDE 3. — Milî Eptim Komisyonunun 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MAIDDE 4. — Bursa Tıp Fakültesinde imti
han döneöninli de kapsıyan bir sömestr© süresi 
ile ek görev alacak İstanbul üniversitesi Tıp 
Fakültesi veya diğer fakülteler öğretüm ü(ye ve 
yardımcıtanma ek görev ödeneği veriür. 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonunun 
5 nci madd-esi aynlem kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin, teklift) 

MASBDE 6. — Bu kantin yayunı tarlhin&e yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
N. Erim 

Adalet Bakanı 
î. Arar 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
T. Akyol 

.Çalışma Baikam 
A, Sav 

imar ve İskân Bakanı 
S. Bafoüroğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Koçaş 
Millî İS. Bakanı V. 

S. N. Ergin 

Millî Eğit. Bakanı 
§. Orel 

Güm. ve Te. Bakanı 
H. Özalp 

'Devle* Ba&anı 
Baş bakam Yarebmfiisı 

A. Karaosmanoğlu 
îfigLerd Bakanı 
H. Ömeroğlu 

Bayındırlık Bakanı 
M. Özt&kin 

Tarım ©akana V. 
8. İnal 

m . ı ı . ı«rı 
Devfet JBakaaaıi 

M. ösgme§ 

Dişileri Bakanı 
0. Olcay 

Dış Bko. İliş. Bakanı 
Ö. Derhü 

Ulagtusaa Bakanı 
0, KwaJc®§ 

Sanayi ve Ti. Bakanı Enerji ve Ta. Kay. Bakanı "Turizm. ve Ta. Bâfcanı 
A. Çüingiroğlu N. Ihvres E. Y. Akçal 

Köy İğleri Bakanı Onman Bakanı 
C. Ayhan 8. tnal 

Kültür Bakanı 
T. Halman 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergun 
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Millî Eğitim Komisyonun değiştirişi 

MADDE 6. — Tasamın 6 aıcı maddesi ay
nen kabul edilmiştâr. 

MADDE 7. — Tasarının 7 noi maddesi ay
nen kaJbul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonun .değiştirişi 

MADDE 6. — Taslarının 6 mu maddesi ay
nen kabul edilım&şltri. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul ediimHşftri. 
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Görevin çeşidi 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Bunsa Tıp FaMUsesi 

Adet; Aylık D. Görevin çeşidi 

A) öğrettim üyeleri 

Profesör 

Doçent 

B) öğneltâim Üyeleri Yatfdıimicılaırı 
8 Asistan 

4 
4 
4 
4 

10 
10 
6 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

9 
10 

7 
8 
9 

10 
10 
10 

» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

Adet 

m'cılaır] 
25 
25 
25 
6 
5 
5 
5 
2 
1 

Aylık 

L 

700 
600 
500 
800 
700 
600 
500 
450 
500 

D. 

(2) SAYILI CETVEL 

Bıııröa Tıp FaMlttesi 

Görevün çeşidi Adet Ücret 

Dekan 210 

Görevim çeşidi 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştiricine bağlı 
cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Buu^a Tıp Fafltiülftesi 

Adet Aylık D, 

A) öğrettim üyeleri 

1 Profesör 
2 ı» 
3 ,» 
4 » 
5 JDoçenft 
6 > 
7 » 

Görevin çeşidi 

B) öğretim Üyeleri Yandaimcıları 
8 Asisıtan 

4 
4 
4 
4 

10 
10 
5 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

9 
10 

7 
8 
9 

10 
10 
10 

» 
!» 

Uzman 
» 
» 
Î» 

Okutman 
» 

Adet 

micıları 
25 
25 
25 

5, 
5 
5 
5 
2 
1 

Aylık 

L 

700 
600 
500 
800 
700 
600 
500 
450 
500 

D. 

(2) SAYILI CETVEL 

IBıırSa Tıp FaMiltesi ' 

Görevin çeşidi Adet Ücret 

Dekan 210 
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Bütçe Plân Komisyonu 

İOETVELLER 

Tasarıyla bağlı (1) ve (2) sayılı cetvıelter 
aynen kabul efddlmişftdr. 

• • • 
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