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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bingöl Milletvekili Mehmet Bilgin, Bingöl 
ve çevresinde vukulbulan deprem felâketi ve bu 
konuda alınması gerekli tedbirlere dair gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve 

Bir toplantı yılında iki aydan çok izin alan 
Bitlis Milletvekili Zeynelabidin İnan ile İstan
bul Milletvekili Orlhan Kabibay'a ödeneklerinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkereleri kalbul 
olundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
üç asıl ve bir yedek üyelik için yapılan seçim
ler sonucunda hiçbir adayın gerekli çoğunluğu 
sağlıyamadığı Ibildirildi. 

Salihli ilçesinin, Eskicami mahallesinden 
Kâmil Akmam'in, 

Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı Işık-
pmar köyünden Nurettin Kalhraman'ın, 

Akyazı ilçesi Merkez Yeniköyden Kemal 
Uluköylü'nÜn, 

İzmir iline bağlı Çeşme ilçesimim Merkez Çift
lik köyünden Mahmut Yel'in, 

Yalvac'ın Tokmakçık köyünden Hüseyin 
Sesli'nin, 

Turgutlu'nun Hamidiye mahallesinden Faik 
Vartekli ile Kurtuluş mahallesi Yasemin sokak
tan Kadriye Partici'nin, 

Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının Kanlı-
çay köyünden Mevlût Balcı ile Sakarya ilinin 
Erenler köyünden Zekeriya Balcı 1nın, 

Bor ilçesinin Kemerhisar nalhiyesine bağlı 
Kale mahallesinden Mehmet Karabaş'in, 

Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bucağı 
'Hırbatoellik (Sivritepe) köyünden öemil Yıl-
dız'ın, 

Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan Köyün
den Nail Kır'ıın, 

Düızce'nin Gölkaya bucağının Hacı Süley-
manibey köyünden Hacı Ahmet Tonya'nm, 

Bartın ilçesi Tuzcular köyünden Ahmet Ba-
lıkçı'nm ve 

Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesinin 
Çoroğlu köyünden Hüseyin Bulut'un 

Ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkereleri ve Adalet Komisyonu ra
porları, 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi M. Ha
lûk Berkol ve İstanbul Milletvekili Orhan Ce
mal Fersoy'uın, ekspres yollar ve istanbul çev
re yolu projesi sahasındaki gecekonduların tas
fiyesi hakkındaki kanun teklifi ile, 

24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı 3.6.1959 
tarih ve 7334 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkında, 

5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek ve 

Harcırah Kanununa ek kanun tasarıları ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

4 . 5 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,18 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtiy 
Başkan/vekili Sivas 

Fikret Turhangil Enver Akova 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

II. - GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'

da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı (1/486) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasansı (1/487) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

~ 38 — 
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Teklif 
3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker'in, Genel güvenlik ve asayişe ilişkin 
görevlerin ifası sırasında şehidolan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri ve Devlet Güvenlik Kuvvetleri men
suplarının eşlerine ve çocuklarına vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun teklifi (2/527) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/557) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın (milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
2 . 6 . 1971 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Sabit Osman Avcı 

Hatay Milletvekili M. Sait Reşa, 20 gün, 
mazeretine binaen, 20 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık, 
10 gün, mazeretine binaen, 17 . 5 . 1971 tari
hinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Fetullah Taşkesenli-
oğlu, 20 gün, mazeretine binaen, 13 . 5 . 1971 
tarihden itibaren. 

4 . 6 . 1971 O : 1 
Raparlar 

4. — Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kamun tasarısı ve Dış
işleri ve Çalışma komisyomları raporları (1/282) 
(S. Sayısı: 338) 

5. — istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/443) 
(S. Sayısı :339) 

Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 1 . 6 . 1971 tarihin
den itibaren. 

izmir Milletvekili Talât Orhon, 1 ay maze
retine binaen, 1 . 6 . 1971 tarihinden itibaren. 

İzmir Milletvekili Ali NaM Üner, 15 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Hatay Milletvekili M. Sait Reşa, 20 gün, 
mazeretine binaen, 20 . 6 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık, 
10 gün, mazeretine binaen, 17 . 5 . 1971 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Fethullah Taşkesenli-
oğlu, 20 gün, mazeretine binaen, 13 . 5 . 1971 
tarihden itibaren. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — 108 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 1 . 6 . 1971 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Talât Orhon, 1 ay maze
retine binaen, 1 . 6 . 1971 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

îzmir Milletvekili Ali Nakli Üner, 15 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci maddesin
de Yüksek Hâkimler Kurulunun asil ve yedek 
üye seçimleri vardır. Bir birleşim önce yapı
lan seçim sonucunda oyların dağılması muva
cehesinde, bu birleşimde sonuç alınacağına Baş
kanlıkça ihtimal verilmemektedir. 

Bu sebeple bu birleşim seçim yapılmaması 
hu'susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 27 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 315 
(V 

BAŞKAN — Maliye Bakanı ISayın Ergin'in 
bir takriri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk 

Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
haklkmda kanun tasarısı henüz kanunlaşmadı
ğından bir çok illerde tahsil sürelerinin gelmiş 
olmasına rağmen, bina ve arazi vergileri tahsil 
edilememektedir, özel idare ve belediyelerin ge
lir ihtiyacı yönünden büyük önem taşıyan ve 
halen gündemin 02 nci sırasında yer alan sıra 
sayısı 315 söz konusu tasarısı hakkında öncelik 
ve ivedilik kararı verilerek diğer işlere takdi-
men görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
ISait Naci Ergin 

BAŞKAN — Talkrir, Genel Kurulun almış 
olduğu karara uygun ve çıkması öngörülen ka
nunlardan birinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini istemektedir. Bu sebeple, Maliye Baka
nı tarafından gündemimizin 16 sıra numarasın-

(1) 315 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

da kayıtlı kanun tasarısının bütün işlere takdi-
men ve ivedilikle görüşülmesi hususunu oyla
rınıza ara ediyorum. Kabul edenler... Etmiysn-
lar... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

(Komisyon raporunun okunmasını kaıbul 
edenler... • Etmiyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın milletvekili? 

Buyurun Sayın işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — ISayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine mütedair kanun tasarısı üzerinde bir 
iki noktaya temas etmek için söz aldım. 

Bu Emlâk Vergisi Kanun tasarısını kabul 
ettiğimiz zaman şimdiye kadar tahsilleri müm
kün olmıyan Bina ve Arazi Vergilerinin tahsil
leri imkân içerisine girmekle beraber, bilhassa 
daha önce kabul edilen kanun tasarısında ve
rilmesi önigörülen beyannamelerin de 1972 Mart 
ayından itibaren verilmesi gibi, yeni bir imkân 
getirmiştir. Bilhassa 2 nci maddesinin 38 nci 
maddeyi değiştiren bir kısmında, bu verdiler
den tahsil edilen paraların il özel idarelerine 
ve belediyelere ait nisbetini de bu kanun tasa
rısı yeniden düzenlemiş bulunmaktadır. 

Yalnız, hepinizin de bildiği gibi, belediye
lerin çalışmaları ortadadır. Devletin her yere 

— 40 
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koşması, Devletçi görüşle t i r merkezden amme 
hizmetlerini yerine getirmesi ve bu idareleri 
Dsvlst eliyle yürütmesi mümkün değildir. Bu 
bakımdan hizmetlerin görülmesini temin için 
mahallî idareler kurulmuştur. Bu kurulan ma
halli idarelerin masraflarını karşılamak maksa-
diyle bu kanun tasarısı yüzde 40 oranında bir 
pay öngörmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; il özel idareleri, 
belediyeler memleketimizde ne şekilde çalış
maktadır, bunlar yine bilinmektedir. Belediye
ler, mahallî âdemi merkeziyet idareleri içinde 
en önemli ve en güçlü kuruluşlardan biridir. 

Bu idarelerin gördükleri hizmetler halkı çok 
yakından ilgilendirir. Belediye, bulunduğu bel
denin belde halkının müşterek ihtiyaçlarını tan
zim, tatmin ve temin etmek için teşkilâtlanmış 
bir idaredir. Belde halkının bir arada yaşama
sından meydana gelen müşterek ve o beldeye 
ait hizmetleri görmek, belediyenin görevleri ara
sında kabul edilmiştir. Medeniyetin ve tekniğin 
süratle ilerlemesi insanların da ihtiyaçlarının 
daha çoğalmasını ortaya atmış ve Devlet bu 
hizmetleri görebilmek için de vergi yollarına 
başvurmuştur. Yalnız, vergilerin hem âdil ol
ması, hem eşitlik ilkesini zedelememesi, hem 
verimli olması ve hem de vergi ahlâkını orta
dan kaldırıcı bulunmaması lâzımdır. Bunun 
yanında, tahsil edilen vergilerin de yerimde, ga
yet iyi bir sekilide ve âdil olarak tasarruf zih
niyetiyle kullanılması gerekir. Biz görüyoruz 
ki, bu kanun tasarısı ile alınan vergilerin yüz
de 40 ı belediyelere veriliyor. Halbuki beledi
yeler öteden beri yarı özerk bir müessese olarak 
çalışmakta ve kendi imkânlarını alabildiğine 
tasarruf zihniyetinin ötesinde kullanmaktı^ bu 
yüzden de şehirde yaşıyan belde sakinlerini, 
kendi özel kanunlarındaki gelir kaymaklarımı da 
zorlamak suretiyle, müşkül duruma düşürmek
tedir. Hiç şüphesiz kuruluşların yaşaması, hiz
metlerin devam ettirilebilmesi, halkın ve belde
nin ekonomik yönden güçlenebilmesi için de ge
lirlerini çok iyi tesbit etmesi, harcamalarını 
ekonomik kurallara uygum olarak yapması şart
tır. 

özerk müesseseyim, diye hiyerarşik düzey
den çıkıp, her şeyde kendini muhtar telâkki 
edip, yatırımlarını, harcamalarını ve bilhassa 
personel alış - verişlerini keyfe göre yaparsa, 

bu belediyeler daima halka yarar yerime zarar 
getirir. Bu yömü ile biz kamum tasarısının içim
de miktar olarak gösterilen yüzde 40 misbeti-
ni çok görüyoruz. Her ne kadar Anayasamızın 
116 ncı maddesinde mahallî teşkilâta ait hü
kümler varsa da bunların kemdi yağı ile kav
rulması cihetine gitmeğinim de şart olduğu ora
da görülmeiktedir. Biz, büyük şehirlerim mese
lâ İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'im belediyele
rini belde halkının ihtiyaçlarımı giderecek ted
birleri almanın aczi içimde görmekteyiz. Burnum 
içim de zaman zaman bu kürsüye kamun taşan
ları getirilmek suretiyle, belediyelerim keyfî ha
reketlerinim ve açıklarının kapanması cihetime 
gidilmektedir. Bu yömü ile Devlet Su İşleri or
tada dururken, içme suları halledilir; Türkiye 
Elektrik İdaresi Kurumu kurulmuştur, elektrik 
işleri bu kurum tarafımdan tedvir edilir, sade
ce «belediye» isimlini taşlamak suretiyle, belediye 
reisleri kemdi bütçelerimde, hiçbir sekilide tasar
ruf zihniyetimi de düşıümmedem, kemdi zihniyet
leri ile hareket ederler. O yüzden de sık sık 
belde halkının, bilhassa elektrik, su, havagazı 
gibi önemli olan mübrem ihtiyaçlarını teşkil 
eden kısımlara zam getirilir. Bu da yetmiyor
muş gibi, böyle Emlâk Vergisi kamum taşanları 
ile, biz bunlara yüzde 40, yüzde 50 miabetinıde, 
diğer köylerim haklarını kısmak suretiyle, âm
me hizmetlerini kısmak suretiyle bunlara verir. 

Arkadaşlarım, ben sadece bu noktaya temas 
etmek içim söz aldım. Çünkü Ankara Belediye
si, İstanbul Belediyesi ortadadır. Belediye re
isleri Reisicumhur gibi hareket etmektedirler. 
Devlet Başkanları gibi hareket ederler. Cadde
leri görürsünüz; bir senede beş defa kanalizas
yon için çukurlar ıaçıhr. Telefon hattı içim, 
elektrik hattı içim, kanalizasyon hattı için, su 
hattı içim... Her biri içim milyonlar gider. Böy
le, tasarruf zihmiyetimdem uzak belediyeye yar
dım etmek mecburiyetimde miyiz? 

O halde köylerim ne günahı vardır? Köyle
rin de okula, suya, elektriğe, kanalizasyona ka
vuşması içim, o köyde yaşıyan belde halkının 
çeşitli ihtiyaçlarını gidermek içim lüzumlu kay
maklan neredem arayacağız? 

Kanaattim; bilhassa Hazinenin bütün imkân
larımı elimde tutam Maliye Bakanlığının bu ko
nu üzerimde hassasiyetle durması gerekirdi. 
Başka meseleler bahis mevzuu edildiği zaman 
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Maliye Bakanı buraya, gelmekte, Hazinenin fi
nansman kaymaklarının müsaidolmadığını ileri 
sürmek suretiyle itirazda bulunmaktadır, ama 
diğer taraftan âmme hizmetlerinin görülmesi 
işin lüzumlu olan vergilerin büyük bir kısmını 
keyfî idare olan belediyelere vermenin yersiz 
olduğunu hiçbir zaman kendileri dikkate almaz
lar, bilâkis kanun tasarısını kendileri buraya 
getirirler. 

Ankara'da, milyonluk şehirde, kalorifer du
manlarından, bilhassa kanser hastalığının ve çe
şitli ciğer hastalıklarının menlbaım teşkil eden 
zararlı gazlarla mücadeleyi bir tarafa bıraka
lım, normal çöpler bile yerinden alınmamakta, 
dolmuşlara günden güne zam yapılmakta, ek
meğe zam, ete zam, her şeye zam yapılmaktadır. 
Neden? Keyfî çalışan belediye reislerinin tasar
ruf zihniyetinin dışındaki keyfî yatırımlara 
gitmesinden, çeşitli personel istihdam politika
sının yanlışlığındandır. Şurada bile, Ankara'
nın içerisinde kaldırımların kenarına çekilen 
demir parmaklıklar ve lüks lâmbaların maliyet
leri milyonların üzerindedir. Bizim bu kanunla
rı, bilhassa bina vergilerinden, arazi vergilerin
den alınan % 40 gibi yüksek bir kısmını bele
diye hissesi olarak kabul etmemize imkân yok
tur arkadaşlarım. Bilhassa sayın milletvekille
rinin bu konu üzerinde ehemmiyetle durmasını 
istiyoruz. 

Mesken politikası bakımından, her vatanda
şın bir meskene sabJbolması politikasını balta
layan bina vergilerinin, arazi vergilerinia mik
tarı çoktur. Belediyeleri beslemek için getiril
diğinin delili, şahidi olan bu kanun tasarısının 
bilhassa 2 nci maddesi ile değiştirilen 38 nci 
maddesinin mutlaka buradan çıkarılması lâzım
ıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Belediyelere hükmî şahsiyet olarak normal 

hukuk nizamının vermiş olduğu hak ve yetki
lerin dışında kendisine verilen görevleri tam 
olarak yapabilmesini sağlamak için de birtakım 
yetki ve imtiyazlar da verilmiştir. Belediyeler, 
Belediyeler Kanununda, Anayasada, mahallî 
idarelere mütedair olan maddelerin içerisinde 
birçok muafiyetlerden de istifade etmektedir
ler. Buna rağmen ne yazık ki, belediyeler hiç
bir şekilde kârlı çalışamamaktadır. Çünkü ma
hallelerin muhtarlarını, işsiz - güçsüz insanları 

çöpçü kadrosuna almak suretiyle milyonlar 
sarf ederse, demin arz ettiğim gilbi, gerçek dışı 
tasarruflara girerse, belediye reisleri kendilerini 
müstakil olarak kabul eder, İller Bankasını, 
İmar ve İskân Bakanlığı, iktidarları, Dahiliye 
Bakanlığını, belde halkını gölge tutmak sure
tiyle kanuni yetkilerini başka şekilde kullanır
sa elbette ki, daha çok kanun tasarıları getir
mek suretiyle belediyelerin açığını kapamak zo
runda kalacağız. 

Belediyelerin hiçbir şeyi olmadığını bilhas
sa ifade etmek istiyorum. Çünkü belediyeler 
lüzumsuz hale gelmiştir. Ankara'da belediye ol
masa, İstanbul'da belediye teşkilâtı olmasa 
tahmin ederim M, Devlet Sular İdaresi, İmar 
ve İskân Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, köy
lerdeki teşkilâtı yürüten Köy İşleri Bakanlığı 
bunu, çok daha iyi yürütür. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

pu adına Sayın Melih Kemal Küçüktepepınar, 
buyurun. 

C. H. F. GF.UPU ADINA MELİH KEMAL 
KÜÇÜKTEPEPINAE (Adana) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Şu anda yüksek huzurunuzda görüşülmekte 
bulunan kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşlerini kısaca arz etmeden 
önce, vergi anlamı üzerinde yine kısaca durmak 
zaruretimi duyuyorum. 

Siyasi hayatımızda, bilhassa parlömanter 
demokratik rejim içinde yaşadığımız siyasi ha
yatımızda vergi konusu, siyasi partiler tara
fından zaman zaman istismar konusu edilegel-
miştir. Bugüne kadar Türk Malî sisteminin 
ciddî surette ıslah edilememesi, ciddî bir vergi 
reformunun bugüne kadar yapılamamış bulun
ması, bu istismar ve spekülâsyon endişelerin
den doğmuştur, fakat şayanı şükrandır ki, bir
kaç senedir verginin gerek ulusa! kalkınmamız
da ve gerekse Maliyemizin ıslahında temel bir 
faktör olduğu gerçeği anlaşılmış ve bu istika
mette birçok olumlu tedbirler alınmışlar. 

Gelişmekte olan memleketimizin kalkınabil
mesi için Devletin malî bakımdan son derece 
güçlü olması ieabettiği kanaatine, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak sahibiz. Devletin güçlülüğü 
ciddî, temelden bir vergi ve malî reformla 
mümkün olacağı kanaatini de samimiyetle mu
hafaza ediyoruz. 

— 42 — 
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Gterikaılmış ülkelerin - tetkik buyurulduğu 
zaman - gerikalmışhklarının sebebi; ciddî, mo
dern vergi sistemlerinden mahrum bulunmala
rından ileri gelmektedir. Bu bakımıdan Türki
ye'nin süratle kalkınabilmesi için, millî geliri
mizin tümünü kavrıyan ciddî ve modern bir 
vergi reformunun süratle yapılması gerçeğini 
millet huzurunda, yüksek huzurunuzda ifade 
etmekle şeref duyarız. 

Demokratik rejim içinde Türkiye'nin kalkı-
namıyaoağı propagandasını yapan sağ ve sol 
dikta heveslilerinin istinadettikleri şey, Tür
kiye'nin ekonomik bakımdan bu pariömamter 
rejim içinde kaükuıamıyacağı tezini millete yay
mak ve demokrasiyi iptal çareleri aramaktır. 
İşte eğer ciddî vergi reformları yapılırsa, Dev
let kaynakları güçlenirse ve parlömanler rejim 
içinde Türkiye'nin kalkınaibildiği imajı milete 
ve dünyaya verilirse, bu dikta heveslilerinin 
hevesleri de büyük ölçüde, kendiliğinden ber
taraf edilmiş olur. Onun için Cumhuriyet Halk 
Partisi ciddî vergiye ve vergi reformlarına is
tinaden getirilecek olan vergilere daima olum
lu davranmıştır, bundan sonra da olumlu dav
ranacaktır. 

Bu tasarıya gelince; 
Hilmi İşgüzar arkadaşımdan özür diliyerek 

bir hususa işaret etmek isterim; kendilerinin 
mahallî idareler, belediyeler köyler ve özel ida
reler hakkında ileri sürdükleri endişeler ve iyi 
niytlere iştirak etmemek mümkün değildir, ama 
elimizde mevcudolan tasarı yeni bir vergi yükü 
getiren bir tasarı değildir. Bu, evvelce çıkmış 
bulunan 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununa, 
uygulamada bâzı kolaylıklar sağlamak ve uy-
gulamalardaki aksaklıkları gidermek için geti
rilmiş birkaç tane geçici tedbirdir. 

Onun için vatandaşa, yeni bir malî külfet 
yüklemiyen bu tasarıyı eski Emlâk Vergisi Ka
nununun kolaylıkla yürütülebilmesi için, uygu
lanabilmesi için getirilmiş olan bu tasarıyı Cum
huriyet Halk Partisi olarak olumlu karşılıyo
ruz, müspet oy kullanacağız. 

Bu vesile ile Yüce Mceüsi yürekten saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Cevat önder, buyurun. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 
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Konuşulmakta olan tasarı, 29 . 7 . 1970 ta
rihinde kabul edilen 1319 sayılı Emlâk Vergi
si Kanununda değişikliği tazammun eden bir 
tasarıdır. Tarihini arz etmemin sebebi şudur: 
Bu Emlâk Vergisi Kanunu 29 . 7 . 1970 tarihin
de kabul edilmiştir. Sevk edildiği zaman bu ka
nuna reform kanunu nazarı ile bakılmış, bu va
sıfta Ibif kanun olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
kanunun yürürlüğe giriş tarihi ise; 1 . 3.. 1971 
tarihidir, yani kanun, 1971 yılının Mart ayın
da yürürlüğe girecek idi, fakat görüldü ki, 
kanun, tatbikatı mümkün olmıyan hükümlerle 
dolu. Bu itibarla bunun değişikliği teklif olun
maktadır. 

Şimdi biz, bu hususları şu sebeple dile getir
mek istediğimizi arz etmek istiyoruz: Reform 
kanunu diye nitelenen bir kanun... Geliyor, Mec
lislerimizden gegiyor, ondan sonra bir de bakı
yoruz ki, bu kanunun tatbik kabiliyeti mevcut 
değil. Aynen Personel Kanunu gibi... Personel 
Kanunu da aynen böyle olmuştur. Meclisler 
konuşmuştmv Meclislerden çıkmıştır, bir de ba
kılmıştır ki; Personel Kanununun tatbik edil
mesi, uygulaması mümkün değil. Ondan sonra 
tekrar başa dönülmüştür, yeniden bâzı değişik
likler yapılmıştır. 

Bu, Türk Devlet hayatındaki ciddiyetten 
uzak davranışları ortaya koyan tipik bir misal
dir. Bu itibarla eğer bir tasarı sevk edilecekse 
bu tasarının bütün hazırlıkları yapılır, bütün 
tedbîrleri alınır, tasarı ondan sonra sevk olu
nur. 

Bu itibarla biz, Emlâk Vergisi Kanununda
ki değişikliğin yerinde olduğu kanaati içinde
yiz, ama usulî bakımından bu gayriciddî du
ruma da temas etmek mecburiyetini vicdanımız
da hissetmekteyiz. 

Diğer taraftan, Demokratik Parti olarak 
bir hususa işaret etmek ve bugünkü Hükümeti 
bir hususta uyarmak istiyoruz. 

Hükümet programında öngörülen alıtı re
formdan bir tanesi de; vergi reformudur. Ver
gi reformu yapılırken nedense - alınmasın
lar-bizim Maliye Bakanlığımız ve bu konuda
ki uzmanlarımız sadece verginin gelir fonksi
yonunu nazarı itibara ahrlar. Bir yerde gelir 
bahis konusu ise illâ oranın vergilendirilmesi
ni isterler. Halbuki bu husus, bu noktai nazar, 
modern vergicilikte terk edilmiş bir noktai na-
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zardır. Verginin gelir fonksiyonu yanında, sos
yal adalet fonksiyonu ve teşvik fonlîBiyonu da 
vardır. Hele, teşvik fonksiyonu nazarı itibara 
'alındığı takdirde, verginin artırılması değil, 
issrmaye terakümünü sağlaması bakımından, 
azaltılması, nispetlerinin düşürülmesi dalhi ba
his konusu olmaktadır. 

Şunu ifade edeyim; vergisiz Devlet idare 
edilemez. Vergi, vatandaşın askerlik gibi mü
kellefiyetinden biridir. Vatandaşlar vergilerini 
seve seve verirler. Vatandaş verai baklanından 
altın yumurtlayan tavuktur. Daha fazla vergi 
alacağım diye vatandaşı sıkmaya sebep ve lü
zum yoktur. Vatandaşı daha fazla sıkmak, altın 
yumurtlıyan tavuğu daha fazla yumurta ala
cağım diye kesmek mânasını taşır. Bu genel hu
susu da arz ettikten sonra, değişikliğin zarureti
ne inandığımızı ifade etmekteyim. 

Emlâlk Vergisi Kanununun ortaya koymuş 
olduğu bir garip durum da şudur; bu kanun, 
yani 29 . 7 . 1970 tarihinde "kabul edilen ve 
1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe girmesi der
piş olunan kanun eski Bina ve Arazi vergileri
ni ,%â etmiştir. Şimdi bu değişiklikle tekrar o 
Vergiler ihya edilmektedir; yani görüyoruz ki, 
vergi reformu yapacağız diye bu husustaki Dev
let hayatımızı yaz - boz tahtası haline getirmek
teyiz. O itibarla reform yapılacaksa, ciddiyetle 
tötkikat yapılmalıdır, her türlü tedbir alınma
lıdır. Ondan sonra tasarılar sevk olunmalıdır, 
Aksi halde Devletin ciddiyetine, onun kilit or
ganı olan Hükümetlerin ciddiyetine vatandaşı 
inandırmak mümkün olamaz. 

. Gerekçe, hazin itiraflarla doludur. Bunlar
dan birkaçını ikaz etmek sadedinde arz etmek 
istiyorum. Diyor ki; «Emlâk Vergisi reformu
nun başarı ile ıgerçekleştirilebilmesi için gerek 
geniş mükellef kütlesi, gerekse maliye kurulu
şu bakımından yeni tedbirlere ihtiyaç vardır.» 

Şimdi, dönüp ben haklı olarak Maliye Ve
kâletine sorabilirim; Ibu tasarı sevk olunurken 
aklınız nerede idi?... Şimdi mi aklınız başınıza 
geldi?... 

«Diğer taraftan yeni kanun ile beyanname
lerin 1971 bütçe yılında Maliye - Vergi Dairele
rine verilmesi öngörülmekle beraber, mükelle
fiyetin 1972 bütçe yılından itibaren başlıyaea-
ğı hükme bağlanmış olup, 1971 -bütçe yılmda 
vergilerin hangi idarece alınacağı tâyin edilme
miş bulunmaktadır.» 

4 6 . 1971 0 : 1 

Arkadaşlar görülüyor ki, Emlâk Verdisi Ka
nunu çıkarılırken bu vergiyi kimin toplıyacağı, 
hangi idarece tahsil olunacağı dahi belli değil
dir. Bunlar çok enteresan, çok hazin itiraflar
dır. 

iArz edilen sebeplerle Bina ve Arazi vergi
leriyle bunlara bağlı olarak alınmakta olan 
diğar vergilerin tarh, tahakkuk, tahsil ve di
ğer işlemlerinin halen mer'i olan hükümlere gö
re 1971 bütçe yılında da özel idarelerce yürü
tülmesi faydalı görülmektedir.» 

Şimdi, kanun 1971 yılının Mart ayında yü
rürlüğe girecektir, deniliyor. Ondan sonra da 
kanım bizzat Maliye Bakanlığı tarafından, Hü
kümet tarafından uygulanmıyor. Neden uygu
lanmamıştır?... Görüyorsunuz ki. neresinden ba
karsanız bakınız bu kanun tenakuzlarla dolu
dur. Bu tenakuzların vakıa piderilmesi doğru
dur; ama bu kanun Personel Kanununda oldu
ğu gibi Türk Devlet hayatı için bir skandal
dir. 

Bu hususları arz etmek için söz almış bulun
maktayım. Saygılarımı arz ederim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Niye 
hatırlatmadın o zaman?... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Bütçe ko
nuşmalarında hatırlattık; ama dinlemedin. 

BAŞKAN — Adalet Partisi G-rupu adına Sa
yın Abdurrahman Güler, buyurun efendim. 

A. P. GRUPÜ ADINA ABDURRAHMAN 
GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan tasarı, yeni bir mükelle
fiyet tahmil etmemektedir. Sadece Yüce Meclis 
tarafından 29 . 7 . 1970 tarihinde 1319 numara 
ile çıkarılmış bulunan Emlâk Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasını 
öngörmektedir. Bu maddeler de tamamen usulî 
mahiyettedir. Türk Milletine yeni bir mükelle
fiyet tahmil etmemektedir. 

Yapılması düşünülen 'değişiklikler; benden 
evvel konuşan arkadaşlarımın takdim ettiği şe
kilde, daha önce çıkarılmış bulunan Emlâk 
Vergisi Kanununun reform niteliğine de her 
hangi bir gölge düşürecek mahiyette değildir. 
Çünkü, 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu ge
rek bu vergiyi tahsil edecek makam, gerekse 
mükellefiyetin teabiti yönlerinden tamamen re
form niteliğinde vergi hayatımızda yerini al-
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mış, yepyeni mahiyelte bir Emlâk Vergisi Ka
nunudur. Bu bakımdan estirilen değişiklikler 
yükünden bu kanunun bir reform mahiyeti ta
şımadığı yolundaki itirazlar, asla vâridoimaz. 

ıSayın arkadaşlarım; yapılmak istenen nedir? 
Bildiğiniz gibi 29 . 7 . 1970 tarihinde Yüce Mec
lisçe kabul edilmiş bulunan 1319 -sayılı Kanu
nun meriyet tarihi 1 . 3 . 1971 dir. Yine Yüce 
Meclis kabul etmiştir ki, bu tarihten itibaren 
1971 yılı içinde tekmil mükellefler beyanname
lerini verecekler; fakat verilen bu beyanname
lere istinaden tahsil edilecek vergi, 1972 yılın
dan itibaren Maliye Bakanlığı tarafından müm
kün olacaktır. 1971 yılında ne olacaktır? 1971 
yılında kabul edilmiş olan eski kanuna göre 
Türk mükellefinden Emlâk ve Arazi Vergisi 
alınamıyacaktır. işte bu almamama durumunu 
ortadan kaldırmak için, sırf 1971 yılındaiki boş
luğu doldurmak için ve 1971 yılına münhasır ol
mak üzere eskiden alınmakta olan Emlâk ve 
Arazi Vergisi yine eski usule göre tahsil edil
sin denilmektedir. Bu verilmesi lâzımgelen be
yannameler de, 1972 yılma almanaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; kabul buyurursunuz 
ki, bu vergilerin mükellefleri tarafından verile
cek beyannameleri toplıyacak olan Maliye Ba
kanlığı bu kadar kısa devrede teşkilât yönün
den kendi bünyesinde lüzumlu değişikliği ya
pacak durumda değildi. Bu kısa dönem içinde 
bu kanunun getirdiği yeniliklere bünyesi içinde 
ayak uyduramaymca, bir aamana ihtiyaç hâsıl 
oldu. İşte bu zamanı kazanmak için, gerek be
yanname verilmesini, gerekse verilecek beyan
namelere göre verginin tahsilatını 1972 yılma 
almakta, 1971 yılında da tahsil edilecek vergi
lerin tahsil edilememesi durumu karşısında esüd 
usulü ihya etmektedir. Bu bakımdan huzuru
nuzda bulunan tasarı yerindedir. 

öte yandan, bu tasarının bir maddesi ile 
özel idarelere verilecek vergi oranlarında da 
hakkaniyete uygun değişiklikler öngörülmekte
dir. Bu değişiklikler ide yerindedir. Yeni bir ver
gi ihdas etmemektedir. Sadece usulî yönden de
ğişiklikleri öngörmektedir. Bu bakımlardan ka
nuna, reform niteliğine de her hangi bir gö]ge 
dügmiyeceği cihetle, grupuımuzca tasvip görmek
tedir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-

yen sayın milletvekili?... Yok. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ©diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmedi hususunu oylarınıza 
arz 'ediyorum. Kabul edenler... Kabul eltmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 seyıllı Emlâk Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kamına bâzı hükümler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 
sayılı Emlâik Vergisi Kanununun 20 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ancak Devlete ait arazi Mn beyanname 
verilmez. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde görüş
mek is'tiyen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi lorlarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı Kanunun 38 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi hasılatından verilecek paylar : 
Madde 33. — Bir Vergi Dairesi faaliyet 

bölgesi içindeki Emlak Vergisi hasılatın
dan o bölgede bulunan belediyelere ve il özel 
idaresine aşağıdaki esas ve ölçülere göre pay 
verilir. 

Vergi 'hasılatının : 
1. % 40 ı belediyelere, 
2. % 40 ı il özel idaresine, 
ödenir. 

Ancak, il özel idaresine ayrılan payın 
% 3 ü kesilerek köy idareleri sermaye payı ola
rak iiler Bankasına verilir. 

Vergi Dairesi faaliyet bölgesinde birden 
fasla belediye bulunması faalinde belediyelere 
ait pay son nüfus sayımındaki nüfus miktarla
rına göre belediyelere dağıtılır. 

Vergi hasılatından verilecek paylar, her 
ayın sonu itibarıyla hesaplanıp mütaakıp aym 
sonuna kadar adı geçen idarelere ödenir. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde görüşe
cek sayın milletvekili?... Sayın Daut, buyurun. 

MUSTAFA ORHAN DAÜT (Manisa) — Sa
ym Başkan, değerli milletvekili aıkadaşlaram; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 
maddesi ile, daha evvelce Yüce Meclislerce ka-
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bul edilmiş olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 38 nci maddesi değiştirilmek istenmek
tedir. 1319 sayılı Kanun, 'belediye hisselerini 
% 50 olarak kaJbul ettiği halde, bu kere deği
şikliği istenen 38 nci maddedeki belediye his
sesinin % 40 a indirildiğini görüyoruz. 

Biraz evvel Sayın işgüzar arkadaşım bu ka
nunun tümü üzerinde konuşurken, belediyele
rimizin , gelişigüzel hareket ettiğini, belediye 
başkanlarının ve belediye yöneticilerinin keyfî 
idareleri neticesinde istenilen hizmetlerin yapı
lamadığını ve yapılamıyan hizmetler dolayı-
siyle bunlara kanunlar ile veya Devlet Hazine
sinden yapılan yardımların yersiz olduğunu ifa
de etmişti. Ben, mulhterem arkadaşımın fikrinin 
karşısında olarak derim ki; beşikten mezara 
kadar halkın hizmetinde ve balkın muhatabı 
olan belediyelerin bugünkü malî sıkıntıları ya
nında onlardan hizmet beklemek ve onların 
hizmet yapmasını arzu etmek bir hayaldir. Bil
hassa belediye başkanları ve belediye encümen-
leriyle belediye meclisleri, bütün imkânlarını 
uç uca ekliyerek malî, fikri ve bedeni çalışma-
lariyle katkıda bulunmak suretiyle belde hiz
metlerini en iyi yürütme gayreti içindedirler. 
Malî imkânsızlıklar içindeki belediyelerden, 
belde halkının yolunu, suyunu, kanalizasyonu
nu, elektriğini, çöpünü, sağlık durumunu ilgi
lendiren hizmetler beklemek mümkün değildir. 
Kaldı ki, İller Bankasına olan borçların terkin 
ve tahkimi neticesiyle bir nebze hizmet imkân
ları bulmuş olmasına rağmen bu 1379 sayılı Ka
nunun getirdiği - eski kanuna göre söylüyo
rum - vergi hasılatının % 50 sini temin eden 
gelirlere belde hakkının bütün hizmetlerinin gi
derileceğine inanmamaktayız. 

Sayın işgüzar'm ifade ettiği gibi yalnız be
lediyeler olarak hizmetlerin Ankara, izmir ve 
İstanbul belediyeleri şeklinde düşünmenin yan
lış bir yargıya varılacağına inanmaktayız. En 
küçük, 2 000 nüfuslu ünitelerde bile bugün be
lediye müesseseleri mevcut iken ve o ünitelerde 
belediye hizmetlerinin görüşmesi imkânsız hal
de iken, her nedense belediye hizmetlerine kat
kıda bulunacak olan bu Emlâk Vergisi Kanu
nundaki % 10 oranında azalışı uygun görme
mekteyiz. 

Binaenaleyh, bu hususta bir takrir vermiş 
bulunuyoruz, bu takririn Yüce Meclisçe itibar 
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görmesini ve takririmiz lehinde oy kullanmanı
zı arzu eder, saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, buyu
runuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Tasarının, evvelki kanunun 38 nci maddesini 
değiştiren bu 2 nci maddesinde nisbetler müna
kaşa mevzuu edilmektedir. Esasen bu münaka
şalar komisyonda da yapılmış; Hükümet tekli
findeki % 50, % 30 oran değiştirilerek, % 40, 
% 40 olarak getirilmiş. 

Arkadaşlarım, evvelâ şunun üzerinde dur
mak lâzım; bir «Vergi dairesi faaliyet bölgesi» 
denilince belediye ve il özel idaresinin buradaki 
ağırlıkları nedir? Benim kanıma göre, bir ver
gi dairesi bölgesinde daha ziyade verginin ağır
lığını belediyeler teşkil eder. Belediyelerin bu 
vergi toplamında ağırlık teşkil etmesine rağmen, 
toplanan vergide daha fazla bir nisbet veya aynı 
miktarda bir nisbet getirmek evvelâ hakkani
yete ve toplanan verginin yerine sarf edilmesi 
esas prensibine aykırı düşer. 

Arkadaşlarım, bir hususa daha işaret etmek 
lâzım; 38 nci maddenin sondan bir evvelki fık
rasında zaten bu nazarı itibara alınmış, «Bir
den fazla belediye mevcut ise bir vergi dairesi 
bölgesinde» denilmiş. Hele ki % 40 oranı, 5 - 6 
tane belediyenin olduğu yerde çok düşük bir 
nisbete vanr. Sanki bir özel idarenin karşısın
da bir tek belediye mevcutmuş gibi her ikisi de 
müsavi alsın denilebilir de. Belki komisyonda 
bu sonuncu fıkranın üzerinde fazla münakaşa 
geçmemiş ve % 10 u oradan alalım buraya vere
lim, olabilir ama arkadaşlarım, ben kendi bölge
mi bilirim, hakikaten arkadaşımız bir istanbul, 
izmir, Ankara dedi, ama Mersin'de, içel'de çok
ça belediyeler vardır, şimdi bir tek hükmi şah
siyet olarak bir özel idare bir yanda, öbür ta
rafta bir tek belediye olarak düşünmeyin. Çokça 
belediye mevcut ve verdiğiniz % 40 oranı dağıt
tığınız zaman, hakikaten netice itibariyle bele
diye bütçesine hiçbir ağırlık getirmez. Ama be
lediye, bir özel idarenin de dâhil bulunduğu ver
gi dairesi faaliyet bölgesinde daha çok vergi 
toplıyan bir ünite olduğu halde, hele ki fazlaca 
belediyelere bu oran dağıtıldığı anda kanunun 
getiriliş esprisinden hiç de netice almak müm
kün değildir. 
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Bu (bakımdan Hükümetin teklifi parelelinde, 
komisyonda bu değiştirilmiş, getirilmiş olduğunu 
şimdi öğrendiğimiz önergelere iltifat buyurul-
masmı ve % 50, % 30 oranının kabul edilme
sini ben de rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyurunuz 
efendim. < 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan bu kanunun 2 nci madde
sinde, bilhassa «vergi hasılatının % 40 ı beledi
yelere ve % 40 ı da özel idarelere ödenir» şek
linin değiştirilmesi bence doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, özel idareler ilk
okul eğitim sistemimize büyük hizmetleri bulu
nan bir teşekkülümüzdür. Aynı zamanda su 
yatırımlarına, köy yollarına imkânları nisbetin-
de yardım etmektedir. Elbette ki belediyeleri
mizin de fakir olduğu malûmdur. Ama özel 
idareleri» de hizmet ettiği köylerin daha fakir 
olduğunu da bilmek gerekir. 

Komisyon burada iyi bir taksim yapmıştır. 
Hükümet teklifini sosyal adalete ve imkânlara 
daha iyi cevap verecek şekilde değiştirerek ya
ni hasılatın. % 40 mı belediyelere, % 40 mı da 
özel idarelere vermenin daha faydalı olacağı 
kanısındayız. Ancak, temennimiz odur ki, bu 
hisseler belediye* ve özel idarelere verilirken ge
rek belediye reis ve encümenleri, gerek vali ve 
özel idareler bunları şu veya bu şekildeki düşün
celerden âri, bu vergiye katkıda bulunmuş olan 
vatandaşların fakirliklerine göre, ihtiyaçlarına 
göre tevzi edilebilmelidir ve bütün dâva da bu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, daha açık söylemek 
icabederse, şu köy şu partiye rey vermiştir, şu 
mahalle bana rey vermiştir, hizmetler ona gide
cek kaygusundan Türk milletini kurtarmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, köy belediyeleri 
fakir belediyelerimâzdir. Bunları bu durum
dan kurtarmak da mümkün olamamıştır, bu % 
40 hasılattan verilecek olan paralarla da kur
taracağımızı zannetmiyelim. Yalnız hali hazır
da öyle belediyelerimiz vardır ki, tiler Banka
sından almış oldukları paralarla maaşları ve
rebilmektedirler. 2 000 nüfustan fazla olan 
'köylerimizde belediyeler kurmuşuz elbetteki 
bu belediyelerimize elektrik, su ile birlikte, 
son nüfus sayımlarına göre alınacak olan 

nüfus miktarının nisbetiyle "onantilı olarak bun
lara ödenek veriliyor, yatırımlar yapılıyor, 
fakat kolay değildir. 

Bu verilen vergi miktarlarında normal olanı 
komisyonun yapmış olduğu taksimdir. Bence 
vergi hasılatının % 40 inin belediyelere, % 40 
nın özel idarelere verilmesi zarureti vardır. 
Çünkü özel idarelerin, demin arz etmek istedi
ğim gibi, elbetteki okullar ve su hizmetleri ya
pılmakla beraber, belediyenin de hizmetleri 
çoktur. Ama fakir (köylüden arazi vergisi ala
caksın, şehirliden emlâk vergisi alacaksın, el
bette ki taksim edilirken bu kalkınmayı ancak 
bu şekilde daha iyi halledebiliriz ve özel idare
ler bu konuda taksimatı yaparken, sarfiyatı 
yaparken demin söylemiş olduğum espri içinde 
bunun yapılmasında büyük zaruret vardır, yok
sa bu partiden şu bölgenin hizmetlerini daha 
iyi yapalım şeklinde değil. Elbette iyi yapa
lım, ama reylerin taksimine göre değil, ihti
yaçlara göre bu payların verilmesinde büyük 
zaruret vardır, bunun zabıtlara geçmesi için 
bu konuya temas ettim, tilerde bulunan gerek 
.valilerin, gerek kaymakamların gerek özel ida
re ve belediyelerin bu konudaki hizmetlerini 
yaparken, milletin ister zengininden, ister fa
kirinden almış olduğu, karınca kaderince bu 
memleketin bu hizmetlerine katkıda bulunmuş 
olan vatandaşlardan almış olduğu paylarla hiz
mette bulunurken soöyal adalete uygun olarak 
hareket edilmesini temenni ederim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, buyurunuz 
efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz tasarıda Emlâk Ver-
/gisi hasılatımdan o bölgede bulunan belediye
lere ve il özel idarelerine verilecek miktarlar
la ilgili konu, münakaşa konusudur. Bugün 
elbette özel idarelerin ve belediyelerin (kendi
sine göre görevleri vardır. Belediyeler kendi 
görevlerini üç doğrultuda yapar: 

Birincisi; doğrudan, doğruya belediyenin 
yaptığı iş, 

ikincisi; dolayısı ile yaptığı iş, 
üçüncüsü; belediyelerin bizzat kendi teşek

kül ettirdiği kurumları vasıtaSiyle yaptığı 
iştir. 
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Şimdi, Türkiye'deki 'belediyeleri, önerge 
takdim ©den arkadaşlarımın ifada ettiği gibi, 
Ankara, İstanbul, izmir veya büyük şehirler 
gibi düşünmemek gerekir. Bugün Türkiye'de 
2 000 nüfuslu yeni kurulmuş belediyeler vardır. 
Hattâ yıllardan beri belediye özelliği taşıyan 
yerler olduğu hıalde, hâlâ köy karalkteri fcagı-
maiktadıi'. Çünkü, belediye doğrudan doğruya 
göreceği işleri ancak kendi öz kaynaklarlyle 
yapmak zorundadır. Belediyelerin öz [kaynak
ları çok kısırdır. Daha önce bir kanun ta
sarısı hazırlanmış, komisyondan geçmiş ve 
Meclise 'intikal etmişti, o tasarıyı da tetkik 
buyurursanız, bu tasan olduğu gibi çılîsa da
hi küçük belediyelere, Anadolu belediyesin© 
veya Ankara'nın kıyısındaki belediyeye faydalı 
olması mümkün değildir. 

Belediyeler bir ölçüde özerk bir kuruluş
tur. Muhtar kuruluşlara dışardan yardım 
eden kaynaklar azdır. Ancak, belediyelerin 
elinden tutan iller Bankası vardır, iller Ban
kası Devlet gelirlerinden sağladığı muayyen 
ölçüdeki paylarla belediyeler© yardım etmek
tedir ve bir beldenin nüfusu nıe kadarsa ödediği 
payları nüfus başına taksim ederek vermek
tedir. 2 000 nüfuslu bir belediyenin aldığı 
miktar ile îslanbul ve Ankara belediyesinin al
dığı miktarı karşılaştırdığınız zaman, küçük be
lediyelerin hangi şartlar içinde hizmet gördü
ğünü takdir buyururdunuz. 

Bugün öyle belediyeler vardır ki, 200 liraya, 
500 liraya çalıştırdığı bir işçinin dahi ücretini 
ödemekten âciz olduğunu görürsünüz. Belde 
hizmeti gören birçelk belediye başkanlarımız 
vardır, sayın milletvekillerimizin hemen hep
sini her hafta, her gün rahatsız edip gelirler, 
hizmet isterler, bir sorumluluk yüklenmişler
dir, hikmet edeceklerdir, ama imkânları kısır
dır. 

iller Bankasına gittiğiniz zaman görürüz; 
•milletvekili arkadaşlarımızın peşinde üç, dört 
tane belediye başkanı yardım dilenmeye gider 
âdeta. Şimdi, bir tarafta bu hizmetler var, 
öbür tarafta özel idare hizmetleri var. 

Özel idare hizmetleri, Devlet sektöründe 
yaygın bir sahadadır. Bugün birçok Devlet 
kuruluşları, bakanlıklar özel idarenin sahası
na el atmıştır ve hizmet eder. Bir Köy işleri 
Bakanlığı yol, su, elektrik işlerini ele almıştır, 
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Tarım Bakanlığı muayyen işleri ele almıştır, 
sulama ve esire. Ama belediyelerin işine balkan 
bajka bir bakanlık yoktur. 

Bu açıdan Hükümetin getirdiği teklif ko-
müsyonda değişikliğe uğramıştır, ben bunu mâ
kul ölçüler içinde [kabul etmiyorum. Bugün 
eğer biraz daha ileri ölçüde konuşmak gerekir
se, özel idarelere bir ölçüde ihtiyaç dahi kal
mamıştır Türkiye'de. Bu husus tartışma konu
sudur. 

Özel idareler, bugün valilerin ve kaymakam
ların bütçelerini özel olarajk kullandıkları yer 
haline gelmiştir. Biz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak bu konulara ileride eğilmek zo
rundayız. 

Bu bakımdan şu noktayı arz etmek istiyo
rum: Hükümetin getirdiği teklif bence daha 
uyg'undur. Arkadaşlarımız bu doğrultuda bir 
önerge de vermişlerdir. Yani bu vergi hasıla
tının % 50 sinin belediyelere % 30 unun da 
di ösel idarelerine verilmesi doğrultusundaki 
teklifi yürekten destekliyorum. Yıllarca bele
diye başkanlığı yapmış ve bunun ıstırabını 
vicdanında duyan bir insan olarak Yüce He
yetinizin Hüikümet teklifi ve arkadaşlarımızın 
verdiği önerge doğrultusunda oy kullanacağını 
ümidediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu

yurunuz efendim. 
- HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 88 nci nıad-
do üzerimde arkadaşlarımız görüşlerini bildir-
rnijlerdir. Bir kere bunun % 40 ı belediyelere 
veriliyor; diğer % 40 m % 3 ü kesildikten 
sonra % 37 si de özel idarelere 'kalıyor. 

% 20 si nereye gidiyor? 
Biliyorsunuz ki, daha evvel gayrimenkul-

lerden alman vergiler özel idarelerce toplanı
yordu. Son çıkan Emlâk Vergisi Kanununa 
göre Maliye Bakanlığı araya girdi; % 20 sini 
de yapmış oiduğu hizmete karsı Maliye Bakan
lığı bir nevi tahsildarlık parası olarajk alıyor. 

Fakat şunu sormak lâzım: Maliye Bakan
lığı teşkilâtı bugün iş hacmi ve personel azlığı 
bakımından çok büyük zorluklarla |karşı kar
şıyıdır; bir de bu beyannameleri alırsa yeni
den memur almak lüzumunu hissedecek midir; 
yoksa diki memurları ile-bunu yapabilecek mi? 
Bu da önemli bir |konu... Bir tarafta özel ida-
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relerin binlerce memuru, öbür tarafta Maliye 
Bakanlığı kendi isterinin ilcinde -bunalmışken 
bir de kendisine özel idaremin tahsildarlığı ve
rilecek, sonra durum ne olacak? Acaba aldı
ğı bu % 20 hisse, bu iş için yeniden alacağı 
memurların maaşını karşılıyacak mı, karşıla-
mıyacak mı? 

ikincisi: Bugün Türkiye'de 1338 tane bele
diye vardır. (1970 sayımıma kadar kurulmuş 
olanlar..) Buna rağmen 40 bin tane de köyü
müz vardır. Bil'dlğıinia gibi -belediyelerin hiz
metleri ancak belde içinde görülür, onun dı
şına çıkamaz. Halbujki bugün özel idareler Tür
kiye'deki 40 bin tane köyün hizmetine koşan 
b!r müessesedir. Kaymakamın veya valilerin 
çiftliği diyerek bunu küçültmekte pcjk mâna 
yok. Bundan evvelki konuşmalarınızda «kö
ye hizmet gitsin» diyen arkadaşlarımız şimdi 
hizmeti tefrik ediyorlar. 

Bir tarafta 40 bin köy, diğer tarafta 1 338 
belediye... Belediyelerimizin arkasında iller 
Bankası var, gümrükler var; bunlar devamlı 
olarak belediyelerimize para temin ediyorlar. 
Fakat 40 bin tane köyümüzün arkasında maale
sef Köy îşferi Bakanlığından başka hiçbir ku
ruluş yok. 

Bu para yine oraların yoluna, ojkuluna, su
yuna gidecek. Komisyonun Hükümet tararısı-
nı değiştirerek kabul ettiği % 40 nisbst daha 
uygun ve daha âdildir. Hattâ % 3 ü de köy 
hissesi olanak îller Bankasına gidince geriye % 
37 si kalıyor. Bu bakımdan komisyonun de
ğiştirgesi yönünde oy kullanmanızı rica eder 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu. 
NECATİ ÇAKÎROĞLU (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Emlâk Vergisi Kanununun değiştirilmüsini 

öngören bu tasarının ikinci maddesinde belir
tilen Hükümet görüşü, sağlanan Emlâlk Vergisi 
varidatının % 30 u özel idarelere, % 50 si bele
diyelere ayrılması şeklindedir. 

Biz bu görüşe katılmıyoruz. Hizmetlerin 
halka intikali konusunda özel idarelerin daha 
âdil olduğu ve halka daha çok hizmet götür
düğüne kaaniiz. 

Son yıllarda hepimiz, «Kalkınmaya köyden 
bağlıyacağız» esprisine inanmaktayız. Emlâk 
Vergisi varidatının büyük bir kısmının nüfu-
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sun az bulunduğu belediyelere, çok az bir kıs
mının ibo nüfusun çok olduğu köye ayrılması 
elbette ki daha önce savunduğumuz «Kallmı-
maya köyden başlanacaktır» esprisine aykırı
dır. 

Binaenaleyh biz, komisyonun getirmiş ol-
i duğu teklifi de 'az buluyoruz. Varidatın % 

40,-% 40 olarak taksim edilmesinde şöyle bir 
değigiklijk yapılması daha uygundur kanaatin
deyim: % 50 öael idarelere, % 30 ise beledi
yelere -verilsin. Ancak bu teklif Yüoe Heye
tinizce benimsenmediği takdirde varidatın % 
43, % 40 olarak özel idarelerle belediyeler ana
sında taksim edilmesini uygun buluruz. 

i Bu şekilde şehirleşme hareketlerini de nisbe-
ten önlemiş oluruz. Aksi takdirde köyden şehire 
akın ve şehirleşmeden dolayı doğacak sosyal 
gelişmelerin ve problemlerin önüne geçemeyiz 

I veyahut da bu kötü gelişimi önliyemeyiz kana-
1 atindeyim. 
I Saygılarımla. 
| BAŞKAN — Sayın Kazova. 
j MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 
\ Başkan ve kıymetli arkadaşlarım; 
i Bu kanun tasarısının gelmesini bâzı arka-
; dışlarımız yadırgamaktadırlar. Bu' kanun tasa-
| rısı âdeta belediyelere ve özel idarelere bir yar-
; dım faslı getiriyor. 
I Benden evvel konuşan bir arkadaşını yoldan, 

okuldan ve sudan bahsetti. Bugün özel idare
ler bütçelerini yaparlarken yol için, su için ve okul 
için bir fasıl açarlar ve ora/ya usulen elli lira, 
yüz lira veya bir lira tahsisat koyarlar. Çünkü 
Vekâlet yardımından başka yol, su ve mektep 
için ayıracak imkânları yoktur, özel idarele
rin taş ocaklarından, tanıtlardan, şuradan bu-

elde edecekleri paralar zaten kendi me
muruna verdiği para için dahi kâfi değildir. Ve
kâlet yardımından gelen paralar doğrudan doğ
ruya yol, mektep ve su için açılan bu fasla alı
nır. Eğer Vekâlet yardım etmezse ne suyu, ne 
yolu, ne mektebi, ne şunu ne bunu yapmasına 
imkân yoktur özel idarelerin. Bütün güvenci 
Vekâlettir. 

i Belediyelere gelince: Meselâ nüfusu 2 000 
olan köylerimizde belediye teşkilâtı kurulabili-

• yor. Ben buna şahsan taraftar değilim. Nüfusu 
; en az 3 000 olan köylere belediye teşkilâtı ku-

rubaalı. Çünkü 2 000 nüfuslu köy belediye hiz
metlerini yürütemez. 
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Bugün belediyeleri belediye olarak geçindi
ren iller Bankasının yardımıdır, tiler Bankası 
yardım etmezse, belediye, ne belediye reisinin 
maaşını, ne de müstahdeminin maaşını verecek 
durumda değildir, 

Yalnız, belediyeler de kendi imkânlariyle 
az çok bir şeyler yapmak isterler... isterler ama, 
giderler iller Bankasına gırtlaklarına kadar 
borca girerler. 

Bunun için, bu kanun tasarısı çok yerinde
dir. Zaten Hükümet tasarısını Komisyon tekrar 
gözden geçirmiş ve yeniden ayarlamıştır. Bu 
tasarıya şahsan ben müspet oy kullanacağım, 
Yüce Meclisin de müspet oy kullanmasını has
saten rica eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gülcan. 
HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meclisimize getirilmiş olan Emlâk Vergisi 

Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bunun 
sonucu Emlâk Vergisi hasılatından belediyelere 
ve özel idarelere verilecek hisse nisbetlerinin bu
rada tartışması yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün Türkiye'de bilhassa büyük şehirleri

mizde gezip görüyoruz; belediye hizmetlerinin 
büyük bir kısmı aksamaktadır. Hattâ bâzı şe
hirlerimizin bâzı köşelerinin bakımsız köyler 
gibi kalmış olduğunu görüyoruz. * 

öyle hal oluyor ki, belediye bir kısım yere 
elektrik götürmüş; parasızlıktan, oradan ma
kasla keser gibi keserek şehrin bir kilometre da
ha ilerisine elektrik götürememiştir. 

Bâzı anacaddeler mühim olduğu için açıl
mıştır, şehrin düzenini verecektir; maalesef iki-
yüz metre ilerlemiş, üçyüz metre ilerlemiş ve 
ondan sonra çıkmaz sokak halinde bırakılmış
tır. 

Bunların hikmeti elbette ki, parasızlıktır. 
Birçok belediyeler iller Bankasına maalesef bir 
hayli borçlanmışlar ve bu borçlarını ödiyemez 
duruma düşmüşlerdir. Bu borçların faizleri de 
belediyelerin sırtına her gün biraz daha yüklen
mektedir. 

işte arkadaşlarım, burada oran tâyinini ya
parken, şehirlerin düzenlenmesi bakımından ve 
şehirlerin biran evvel gerçek şehir hüviyetine 
kavuşabilmeleri için belediyelerin gerekli ihti
yacı olan paranın sağlanması şarttır. 

— 50 
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Hattâ çok gariptir, belediyeler her sene özel 
idareye bir miktar yardım yapmak için bütçe
lerine para koyarlar. Paraları olmadığı için bu 
paranın hiçbir yerde özel idareye verildiğini 
zannetmiyorum. Çünkü belediye zaten kendisi 
yardıma muhtaçtır, başkasına nasıl yardım et
sin? 

özel idarelerin durumuna gelince : 
Her sene il genel meclisi toplantılarında 

özel idarelerin bütçeleri tanzim edilir. Köy iş
leri- Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından da özel idarelere bir kısım gelirler te
min edilir. Görülüyor ki, özel idareye yardım 
eden ve onlara para gönderen bakanlıklar var
dır. Belediyeler ise başsız gövde gibidirler. Hiç
bir bakanlıktan yardım göremezler, kendi yağı 
ile kendileri kavrulmak durumuna düşmekte
dirler. 

işte muhterem arkadaşlarım, belediyelerin 
bu müşkül durumunu halledip, onları bu du
rumdan kurtarıp şehirlere gerçek bir şehir hü
viyeti verilebilmesi için Emlâk Vergisinden el
de edilecek gelirlerin % 50 sinin belediyelere 
% 30 unun da özel idarelere verilmesi hakkani
yete en uygun bir ayırımdır. 

Arkadaşlarımdan, verilmiş bulunan önerge
lere iltifat ederek bu maddenin bu şekilde de
ğiştirilmesini hassaten istirham eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ OA-
VİT AKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, ko
misyon adına izahat verebilir miyim? 

BAŞKAN -— Buyurun efendim. 
Komisyon görüşsün, kifayeti o zaman oya 

arz edeceğim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ OA-

VİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, çok 
aziz arkadaşlarım, 

Emlâk Vergisi Kanununun tadiline taallûk 
eden hükümler dolayısiyle bu kürsüden konuşan 
arkadaşlarımızı dikkatle dinledik. Hepimizin 
hep birden köyden geçmiyen ve köye götürüle-
miyen bir kalkınmadan söz açılamıyacağı bah
sindeki bir ve beraber kanaatimizi hatırlıyarak 
kısa mâruzâtıma başlamak istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, yakında huzurlarınıza 
gelecek Belediye Gelirleri Kanunu ile Gelir Ver-
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gisinden % 6, Kurumlar Vergisinden % 6, ki 
miktarı 600 milyon tutuyor Gelir Vergisi, pet
rolden % 10, ki miktarı 250 milyon tutuyor, 
Tekel hissesinden % 3, ki miktarı 60 milyon tu
tuyor, motorlu nakil vasıtalarından % 11, ki 
miktarı 16,5 milyon tutuyor ve böylece tadade-
derek sonunda bu miktarlar ile şu ciheti ifade 
etmek istiyorum ki, bugüne kadar belediyeleri
mizin bilinen bir milyar 300 milyonluk gelirleri
ne, bu kanunla 2 milyar 100 milyon lira eklen
mektedir. 

Köye ve köylüye gidebilmenin, onlara bir 
şey götürebilmenin heyecanını bu memleketin 
kalkınmasında en mühim bir dâva, hattâ izni
nizle ifade ediyorum, mukaddes ve mübarek bir 
inanış ve bağlanışla değerlendiren arkadaşları
mın, sizin adınıza çalışan ve sizin bu istika
mete verdiğiniz işaretle bu miktarları % 40 ve 
% 40 olarak tanzim eden Bütçe Komisyonunu
zun bu karar ve kanaatine iştirak edeceğinizi 
umarak hepinizi en yürekten hürmetlerimle se
lâmlıyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum açıklığa kavuşmuştur. Yeterlik öner

gemin işleme konulmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Elâzığ 
Hayrettin Hanağası 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

îki aded takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 

maddesi ile değiştirilmek istenen (38 nci mad
de) de yer alan nisbetlerin: 

1. — % 50 si belediyelere, 
2. — % 30'u il özel idaresine, 
«ödenir,» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Manisa Kütahya 
Orhan Daut ilhan Ersoy 
Çanakkale Çanakkale 

Mesut Önür Kemal Bağcıoğlu 

Balıkesir Kars 
Kemal Erdem Turgut Artaç 

Kırklareli Bitlis 
Feyzullah Çarıkçı Kenan Mümtaz Akışık 

Elâzığ 
Hayrettin Hanağası 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi Kanuıt 

tasarısının 2 nci maddesi ile değiştirilen 38 inci 
maddesinde yer alan belediyelere verilecek pay 
oranının «Vergi hasılatının % 10'u olarak öde
nir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tak
rirleri oya arz edeceğim. Sayın işgüzar, bele
diyeye % 10 veriyorsunuz^ arta kalan % 30 ne
reye verilecektir?. 

HÎLMt İŞGÜZAR (Sinop) — Efendim, % 
10'u belediyenin, % 40'ı il özel idaresinin, geri 
kalan da Hazinenin olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt T. 
CAVİT OKYAYUZ (içel) — Hayır!.. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyorlar mı? 
MALÎYE BAKANI ADINA GELİRLER GE

NEL MÜDÜRÜ ARSLAN BAŞER KAFAOĞLU 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyorlar. Sayın Tural ve îşgüzar'ın takrirle
rini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir takrir gelmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci madde

sindeki belediye hissesinin % 40 tan % 50'ye 
çıkarılmasını öneririm. 

Kırşehir 
Mustafa Aksoy 

BAŞKAN — Okunan takrir de bu mealdedir. 
Sayın Aksoy, müştereken verilmiş olan takrire 
katılıyorsunuz değil mi efendim? 

MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyon bu 
takrire katılıyor mu? 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİIİ T. 
CAVÎT OKTAYO'Z (İçel) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
metin teklifi de bu yönde olduğu cihetle beyan 
zikretmeyecekler, değil ıra efendim? Çünkü tek
lifinim %50 ve % 80 şeklinde idi. 

PLÂN KOMİSYONU BAgKANVEKİLÎ T. 
CAVİT OKYAYUZ (içel) — Bilâhara Bütçe 
Komisyonundaki karara iltihak etmişlerdi efen
dim. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunun kararım 
taşıyan bir kr.um teklifine muarız fikir beyan 
edilmez Genel Kurulca. 

Efendim, bu takrirle belediye hisselerinin 
% 50, özel idare hisselerinin % 30 olarak değiş
tirilmesi talep edilmektedir. Komisyon bu tek
life katılmıyor. Hükümet, Genel Kuralım takdi
rine bırakıyor. 

Takriri oylarınıza ars ediyorum. Kabul bu
yurduğumla: takdirde belediye hisseleri % 50 ye 
çıkmış olasak ve öael muhasebe hisseleri de 
% 30'a inmiş bulunacaktır. Takriri kabul eden
ler.. Eîmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Komisyon takrire filhal katılıyor mu efen
dim?. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ T. 
CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Hayır efendim. Bi
lahare yeniden bir rapor vereceğim; katılmıyo
ruz, geri alıyoruz. 

BAŞKAN — 2 nci madde Komisyonca geri 
alınmıştır. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 41 nci madde
sinin «Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanun
lardaki bu kanıma uymıyan hükümler kaldırıl
mıştır.» şeklinde başlıyan fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanunlar
daki bu kanuna uymuyan hükümler 1 . 3 . 1972 
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır: 

BAŞKAN — Maddo üzerindte görüşmek iste
yen var mı? Yok. Madde^yi oylarınıza arz ediyo-
yorum, kabul edenler.. Eteriydiler,. Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Aynı, Kanunun Geçici 1 nci 
maddesinin birinci fıkrasında gösterilmiş olan 
« 1 , 3 . 1971» ve «23 . 2 . 1971» tarihlteri 
« 1 . 3 . 1972» olarak düzeltilmiş ve Geçici 
2 nci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 
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Geçici Madde 2. — 1971 bütçe yılı sonuna 
kadar olan dönemlerle ilgili tarh, tahakkuk, 
tahsil ve diğer işlemlerin Bina, Arazi, İktisadi 
buhran ve Savunma Vergisi kanunları ile Vergi 
Usul Kanunu ve bunların ek ve tadilleri ve 
J.451 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 3202 
sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesinin (b) fıkrası, 5237 sayılı Kanu
nun 4 ncü madclesi ve 2871 sayılı Kanunun 2, 
3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri gereğince Özel 
İdareler tarafından yapılmasına devam olunur. 

Şu kadar ki,, 1971 bütçe yılma ait bina, ik
tisadi buhran ve Savunma Vergisi ile Arazi 
Vehgisi mükellefiyeti, 1 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren başlar ve bu vergiler 1971 yılının Hazi
ran ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit 
kiküit'e ödenir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Komisyon Başkanlığının bir önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 

Tasarının 4 ncü maddesinde yer alan ve 
Bütçe Plân Komisyonunca değiştirilen geçi
ci 2 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Şu kadar İd, 1971 bütçe yılına ait bina, ik
tisadi Burhan ve Savunma Vergisi ile Arazi 
Vergisi mükellefiyeti, 1 . 3 . 1971 tarihinden iti
baren başlar ve bu vergiler 1971 yılının Tem
muz ve Kasım aylarında olmak üzere iki e§it 
taksitte ödenir. 

Plân Komisyonu Başkanvekili 
İçel 

,.. Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim bu teklife?.. 

MALİYE BAKANI ADINA GELİRLER 
GENEL KZÜDÜEÜ ARSLAN BAŞER KAFA-
OÖ-LU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edil
miştir. 

4 ncü maddeyi tadil edilmiş şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci € nci madde eklenmiştir: 
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Geçici Madde 6. — 1971 bütçe yılı içerisin
de Emlâk Vergisi Kanununun ö ve 15 nci mad
deleri hükümlerine güre yapılacak fcildhiiîi-
ler ile 23 ncii maddesi gereğine 3 verilecek 
beyannameler bir defaya mahsus olmak üzere 
1972 bütçe yılın: n Ilavt, Nisan ve Mc.yıs ayla
rında verilir ve yapılan bu beyan ve bildirim
lere istinaden tarh ve tahakkuk ettirilecek ver
gilere ait mükellefiyet 1972 bütçe yılı başın
dan itibaren başlar. 

Köylerde yapılacak beyanlar hakkında da 
yukardaki hüküm uygulanır. 

Bu maddede yazılı beyan süresini bir mis
line kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Aynı Kanuna aşağıdaki Ge
çici 7 ve Geçici 8 nci maddeler eklenmiştir:. 

Geçici madde 7. — 1971 yılında Emlâk Ver
gisinin uygulanması ile ilgili her türlü gider
lere harcanmak üzere 1971 yılı Bütçe Kanu
nunun Maliye Bakanlığı kısmının ilgili bölüm 
ve maddelerine gerekli ödeneği kaydetmeye ve
ya bu tertiplere aynı maksatla ödenek aktar
maya Maliye Bakanı, yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı?.. Yok. Geçici 7 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8. — 1971 bütçe yılında Sa
vunma Vergisi Kanununa köre tahsil edilip 
Hazineye yatırılacak miktar Gelir Bütçesinin 
55 000 Servet ve Servet Transferleri üzerinden 
Alınan Vergiler bölümünün 55 100 Emlâk Ver
gisi maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi tekrar geçici 7 ve 8 nci mad
delerle birlikte oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerine gelmiş bulunmak
tayım. Komisyon geri aldığı 2 nci maddeyi gön
deriyorlar mı?.. 

PLÂN KOMİSYONU BÂŞKÂNVEKİLİ 
CAVtT OKYAYUZ (İçel) — Değişik şekilde 
birazdan takdim edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Siz rahatça hazırlayın öyley
se-, ben yine gündeme alırım efendim. 

Yürürlük maddesine geldiğimiz cihetle gö
rüşmeye son verilmiştir. Komisyon hazırlığım 
yapıp 2 nci madde hakkında metni verirse 
tekrar müzakereye vaz'edilecektir. Takrir oy
lanacağı cihetle Genel Kurulun bilgisi olsun. 

2. — 0996 sayılı GiUhane Askerî Tıp Akade
misi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/450) (S. Sayısı : 319) 
(D 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Melen tarafından verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde 'bulunan 6996 sayılı Gülhane As

kerî Tıp Akademisi Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının di
ğer konulara takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz vs teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 

Perid Melen 

BAŞKAN — Takrirde, gündemimizde bu
lunan ve Genel Kurulun kararı ile de önceden 
görüşülmesi uygun, müalâa edilen tasanlar me-
yanında bulunan bu konunun, bütün' işlere tak
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
su teklif olunmaktadır. 

Bu hususu oylarauza- arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okunmama

sı hususunu oylarınıza arz ediyorum; okunma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Genel Kurul
ca Komisyon raporunun okunmaması karar
laştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmak istiyen 
jsayır. Kabadayı, buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

(1) 319 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

53 — 
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Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Türkiye'de 
tıbbın temeli olan en esaslı ve en ciddî ocak
larımızdan birisidir. Garba açılan ilk tıp mües
sesesi, Gülhane Askerî Tıp Akademisdir. Ku
rulduğu günden bugüne kadar sadece Silâh
lı Kuvvetlerin ve emeklilerinin sağlık durumu
na bakan, onları koruyan' bir müessese değil
dir. Bunun yanı sıra tıbbiyeyi bitiren genç 
doktorlarımızın stajını yaptıran, onları eğiten, 
içlerindeki değerlere ihtisas yaptıran ve mem
leketimizdeki diğer tıp fakültelerine ilini adam
ları yetiştiren bir ilim ocağı veya kaynağı 
olarak da kabul edebiliriz, 

Hal böyle iken, bu değerli hizmetlerinin 
yanında maalesef, Gülhane Askerî Tıp Aka-
demisindeki ehliyeti, ilmî kariyeri yerinde olan,, 
ilim adamı seviyesindeki birçok tabip albay
larımız kadro kifayetsizliğinden mütevellit 
terfi edememişlerdir. 30 . 8 . 1968 ve keza 
30 . 8 . 1969 tarihinde kadrolarda görevli bu
lunan birçok ehliyetli albaylar bu tıkanık
lıktan mütevellit terfi edemediler. Eğer hu
zurunuza gelmiş olan bu ek madde kabul edilir
se, listede yerleri gösterilen ve Gülhane As
kerî Tıp Akademisinde görevli bulunan ve 
kliniklerde direktörlük vazifesi ifa eden 7 de-
ğerl}, kıymetli albay generalliğe terfi etmiş 
olacaklardır. 

Esasen bunlara kadro tahsisinin yetkisi de 
Genelkurmay Başkanlığına verilmiş, orası bu 
tahsisi kabul etmiş; ancak ve ancak kadro ki
fayetsizliğinden terfi edememişler. Devlet Şu
rasına giderek terfie hak kazanmıglarsa da, 
keza kadro kifayetsizliği kargılarına çıkmış bu
lunmaktaydı, Bu ek maddenin kabulüyle hem 
burada sıra bekliyen, yıllardan beri hak ka
zandığı halde terfi edemiyen kıymetli tabip al
baylarımız, görmekte oldukları direktörlük gö
revlerinde tuğgeneralliğe terfi edecekler ve 
hem de bir yüce mahkemenin hükmü yerin© 
getirilmiş olacaktır. 

Millî Güven Partisi olarak, temennimiz 
odur ki, bu kanun Heyeti Umumiyece de tas
vip görerek bir ihtiyaç karşılansın ve bir hak 
sahiplerine verilmiş olsun. 

Saygılarımla, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tural, buyurun. 
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve değerli milletvekilleri; 

Tetkiki hususu Yüksek huzurlarınıza geti
rilen 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Kanununa eklenmesi teklif edilen geçici 
madde hakkındaki kanun tasarısı, hukukan 
terfie hak kazanmış ve Yüksek Askerî Şûrada 
da haklarının verilmesi uygun görülmüş olan 
profesör albayların generallik rütbesine terfiini 
öngörmektedir. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere 4273 sa
yılı Kanuna göre terfi etmeleri gerekli oldu
ğuna dair 1969 senesinde Danış taydan karar 
almış bulunan Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
profesörleri, bu kanunu tadil eden 926 sayılı 
Kanunun 49 ncu maddesi kadroları tahdidet-
tiği için terfi edememişler. Yine aynı sebep
ten Danıştay kararlarının Genelkurmay Baş
kanlığınca uygıüanamaması sebebiyle de mağ
dur duruma düşmüşlerdir. 

Hakkı müktesep olan terfilerin Anayasa ve 
Danıştay kanun ve kararlarına göre tatbik 
edilmesi zarureti karşıcında, yeni kadrolara 
ihtiyaç hasıl olmuştur. Bu husus, Yüksek As
kerî Şûraca benimsenmiş, Hükümetlerce de uy
gun görülecek Yüsek Meclise arz edilmiştir. 
Tasarı, kanunlaştığı takdirde, kadro yetersiz
liği sebebiyle ilmî hüviyetlerine, meslekî liya
katlerine ve bütün basanlarına rağmen ge
neralliğe yükselemcmiş profesör albayların 
mağduriyetleri telâfi edilmiş olacak, Danıştay-
ca generalliklerine karar verildiği halde kad
ro yetersizliği sebebiyle terfi işlemi iki se-
:tıo gecikmiş olan bu profesör albayların hak
lan olan rütbeye erişmeleri temin edilecek 
ve Danıştayın bu konudaki kararları da uy
gulanmış olacaktır. Böylece Anayasal halıların 
teminat altında olduğu bir kere daha teyide-
dilecsktir. 

Esasen verilecek olan kadrolar daimi olma
yıp, kazai kararların tatbiki için muvakkattir. 

Sayın milletvekilleri, cemiyetimizde ilmin1 

vo bilginin bir değer ölçüsü olmadığına mut
lak ve muhakkak nazariyle bakılmaktadır, il
im ve bilgi sahiplerinin memleketimizde kad
rosuzluk nedeniyle hakiki yer ve değerini bu
lamadığı için dış memleketlere ve yabancı 
dünyalara göç etmesi bunun en katı ispatı
dır. Kaldı ki, kadro yetersizliği «iolayısiyle 
başarısız, ilim, bilgi ve ihtisası ne olursa olsun 
terfi edemiyenlerin sayısı mühim yekûnlara 
baliğ olmaktadır. 
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Bu kanun tasarısı kabul edildiği takdir
de, kadro yetersizliğinin mağdur ve mahkûm 
ettiği ilim, bilgi ve ihtisas sahiplerinden Gül-
hane Tıb Akademisinde direktörlük görevi ifa 
eden 7 profesör albayın lâyık oldukları rütbe
ye getirilmeleri sağlanacak, haksızlık böylece, 
hiçolmazsa bir açıdan önlenmeye çalışılacak
tır. 

Tuğgenerallik kadroları tahsis etmeye Ge
nelkurmay Başkanının yetkili kılınması da, ye
rinde bir görüştür. 

Bütün bu hususlara dayanılarak Gülhane 
Askerî Tıb Akademisi Kanununa geçici mad
denin eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
na müspet oy kullanacağımızı beyan eder, te
şekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yım Yardımcı, (buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET YARDIM
CI (istanbul) — Saym Başkan, Büyük Mecli
sin muhterem üycıc/.,., 

Huzurunuza gelmiş bulunan bir kanunla, 
bir ilim müessesesinin kürsülerini işgal etmiş 
bulunan çok değerli arkadaşlarımızın hakla. 
rı ihya edilecektir. Bendeniz bu hususta faz
la tafsilâta girmiyeceğinı. Çünkü kürsüye ge
len arkadaşlar, bu kanunun hangi maksat ve 
mâna ile Yüksek huzurlarınıza geldiğini ifa
de buyurdular. 

Filhal, tarihî bir tâbir vardır. «Tekerrür 
takarrür eder.» Ama, bu takarrür etmiş teker
rürü tekrar etmeye lüzum görmüyorum. 

Yalnız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bü
tün komisyonları dâhil, Türk hükümetleri dâ
hil, bütün heyetleri dâhil hepsinin ilme olan 
hürmetini hiçbir kimse reddedemez. Bu, Türk
lüğün anenesinde vardır. Hiçbir kimsenin bu 
konu üzerinde söz söylemesini bendeniz doğ
ru bulmam, 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı olarak da 
şunu arz edebilirim ki, üniversite olarak ilim 
heyetleri nâmına Komisyonumuza gelmiş olan 
bütün kanunların bırakın reddedilmesini, bü
yük noksanlıklarını ve açıklarını tamamlamı
şladır, Hocalar tarafından getirilen kanun
larda büyük noksanlar ve açıklar görülmüş
tür. Bu açıklar ve noksanlıklar tamamlanarak 
büyük Meclise gelmiştir. Türk Milletinin has
letinde bulunan ilme olan hürmetten dolayı 

bu Büyük Meclis burada hiçbir şeyi esirgeme
den büyük ilâveler yapmıştır ve böylece de va
zifesini ifa etmiş bulunmaktadır. 

Adalet Partisi Grupu olarak, şunu ifade 
etmek isterim. Bütün milletvekili arkadaşları
mın da aynı ittifakın içinde bulunduklarına 
yüzde yüz kaaniim. Türk Milleti, Türk hükü
metleri ta öteden beri gelen anenesinden bağ
lıyarak bugüne kadar ilim adamına ve ilim 
müesseselerine hiçbir şeyi esirgememiştir ve 
esirgememeyo devam edecektir. 

Bunun sebebi vardır, bunun sebebi şudur: 
Her şeyi yapan ilimdir. Bundan dolayıdır M, 
büyük Atatürk de «Hayatta en hakiki mürşit 
ilimdir» demiştir. Bu söz, Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinin dış kapısının üzerinde bü
yük harflerle yazılıdır. Dünyada hakiki mürşit 
ilimdir, hakikrten böyledir. 

Bunun için, ilim ve ilmî meseleler bu kür
süye geldiği vakit müttefik olarak ne ka
dar hürmetkar olduğumuzu her arkadaşımı
zın dilinden burada ifade edilmesini bir ho
ca olarak rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Gülhane, bu memle
kette kurulduğu günden beri büyük hizmetler 
görmüştür. Oranın bir kürsüsünü yıllarca ida
re etmiş bir arkadasınız olarak burada Gülha
ne hakkında birkaç kelime sarf etmezsem, bir 
haksızlığın içerisine girmiş olurum. Eğer söz
lerim birkaç dakikanızı işgal ederse, müsama
hanızı istirham ederim. 

Gülhane Tıb Akademisi, bu memlekette ku
rulmuş bütün tıb fakültelerinin nüvesini teş
kil etmektedir. Hattâ, yalnız nüvesini, çekir
değini değil, diyebilirim ki, yüzde 50 nin üze
rinde tedris kadrolarını Gülhane büyük bir ba
siretle, büyük bir kabiliyet ve kudretle yetiş
tirmiştik. 

Eski istanbul üniversitesine gidiniz, yeni 
İstanbul Üniversitesinin kadrolarına göz atı
nız, Ankara Tıp Fakültesine dikkat buyurunuz, 
İzmir ve Erzurum Tıp fakültelerine gidiniz, bu 
kadroları bulabilirsiniz. Yani nerede taifobî bir 
müessese varsa orada bulabilirsiniz. Yalnız 
üniversiteler müesseselerde değil, memleketin 
her (bucağındaki hastanelerde, nereye göz 
atarsanız atınız, yüzde 50 nisbetinde Gülhane-
nin (kendisine has otoriter, ilmî titizlik ve bil
giyi (ihtiva eden ve ilim kafasını taşıyan, mil-
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lete hizmet eden hekimlerini 'bulmakta zorluk 
çekmiyece'kisiniz. Burada, 'hepsini hürmet ve 
sevgi ile selâmlıyorum. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu arada bu ür.a-
nuna olumlu oy kullanacağız. Çünkü, Gülhane-
ye ait bulunan bir hakşinaslık ifadesi olacak
tır. Nitekim, (bunu Boylerken »ti cümleleri 'ifa
de etmeden geçemiyeceğim. 

Bu 'hakşinaslık, Sayın Millî Savunma 'Ba
kanlığı tarafından taıkdir edilmiş, 'Sayın Ge
nelkurmay Başkanlığı tarafından da takdir 
edilmiş ve bu sebepledir ki, Ihu'zurunuza gel
miştir. 'Bu kürsüyü işgal eden arkadaşlar hem 
ilmî, 'hem İdari, hem ahlâkî, 'her bakımdan fa
zilet sahibi arkadaşlarımızdır, 'hepsini yegân 
ysigân tanırım. 

Hattâ daha evvel yine Devlet Şûrası fca-
naliyle general «olan ve fakat bunda ne Millî 
Müdafaanın, ne de Genelkurmayın hiçbir sun'ü 
taksiri buîunmıyan kişiler vardır. Yani, ordu 
çerçevesi içerisinde Ibulunan sınıflara igöre, ge-
neı*allik kadrolarını tanzim etmede, bu mah-
rutu yapmada, Ibâsı zaruretler rol oynar. 

Benim şahsi kanaatimce, artık bugünkü 
dünyada, yardımcı sınıf diye birşey kalma
mıştır. Havalara hâkim olan insanlar da böy
ledir. Artık bu taraf yardımcıdır, Ibıı 'taraf mu
hariptir diye ayırmak, benim 'şahsi kanaatimce, 
caiz değildir. Tüm memleket olarak, muhare
benin, (harbin tabyanın, cephenin ta içindeyiz. 

Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra, şunu 
demek 'istiyorum : Gönül ister ki, bu yardımcı 
sınıfa aidolan kadroları daha geniş icapta tut
mak 'suretiyle, ilerde Genelkurma'k ve Millî 
'Savunma 'Bakanlığı bu ilim .müessesesinde ge
ride kalan arkadaşları da aynı ıseviyeye getir
sin. 

Bundan dolayı her iki ordu mensubumuz 
müessesemize burada kadirşinaslıklarından do
layı şükranlarımızı grupumuz adına arz et
meyi bir hakşinaslık ve bir vazife olarak te
lâkki etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, sizi fazla işgal et
miş olmıyacağım, ISon Söz olarak ışunu (ifade 
ederim : Bu kanun yerindedir ve Millî .Savun
ma Komisyonuna da, orada çalışan arkadaş
larınıza da, bu komisyon çalışması Birasında bu
lunmam hasebiyle burada teşekkür etmeyi ds 
ben vazife telâkki ediyorum. Zira, kanunu ora
da bir vazıı kanunun nasıl düşünmesi icabetti-
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ği ve nasıl tekniğine uygun bulunması lâzım-
geldiği hususunu da, titizlikle mütalâa ve mü
zakere etmiş ve Ibu suretle bu çerçeve ile hu
zurunuza gelmiştir. 

Bu kanunun hiçbir şekilde 'en ufak bir ret 
oyu ile karşı karşıya gelmiyecek şekilde ka
bul edeceğinizi ümideder, hepinizi (hürmetle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAîT — C. II. P. Grupu adına Sayın 
Hanağası, buyurun. 

0. H..P. GBUPU ADIMA HAYRETTİN 
HANAĞASI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

G'ülhane Tıp Akademisi Kanununa geçici 
bir aııadde eklenmesi baklandalki kanun tasa
rısı üzerinde C. !H. P. 'Grupunun görüşlerini 
arz edeceğim. 

(Kanım tasarısının gerekçesinden ide anla
şılacağı üzere, 1968 - 1939 yıllarında Gülhane 
Tıp Akademisi kliniklerinde direktörlük gö
revi yapmakta olan tabip ve profesör albayla
rın, (tuğgeneralliğe yükseltilmeleri kadro ye-
tari/îizliği nedeniyle, bugüne kadar maalesef 
gerçekleştirilememiştir. 

Tasarı ile 30 Ağustos 1988 ve 30 Ağustos 
1969 tarihlerinde bu kadrolarda görevli bulu
nanlara tahsis edilmek üzere, tuğigeneral ola
rak toslbit'ine Genelkurmay 'Başkanlığı yetkili 
kılınmaktadır. 'Bu kanun tasarısının kabulü 
halinde, yeteneklerine rağmen generalliğe yük
selmeleri, emsallerine ıgöre gecikmiş bulunan
ların mağduriyeti önlenecek, aynı zamanda 
Danışltayca generalliğe yükseltilmeleri kara
rı verilmiş olup, kadro yetersizliği nedeniyle 
rütbe yükseltilmesi işlemi geri bırakılmış bu
lunanların, hak etmiş oldukları rütbeye eriş
melerinden ötürü, Danıştaym bu konudaki ka
rarlarının da uygulanması sağlanmış olacaktır. 

Memleket hizmetindeki her sınıf ve meslek 
hiç şüphesiz kutsaldır. Hele askerî meslekte, 
üniformasında çift sıralı defna şapka şemsipe-
rin ve çapraz kılıçlı erguvan renkli apolet ve 
ispoletlerin, o mesleke 'gönül ve emek vermiş 
bulunanlar arasında ayrı bir yeri ve değeri var
dır. Bunlardan yıllarca ayrı vfe uzak kalmanın, 
o ocaktan yetişenler arasında ne kadar büyük 
bir acı meydana getirdiği, ancalk onların içeri
sinden yetişenler tarafından bilinebilir. 



M. Meclisi B : 108 

Bu kanun tasarisının kanunlaşmasiyle mağ
duriyet önlenecek, hak etmiş bulunanların yıl
larca geri bırakılmış hakları kendilerine tes
lim edilmiş ve verilmiş olacaktır. 

Gülhane Tıp Akademisi, memleketimizin 
daima iftihar edebileceği müstesna kuruluşlar
dan bir tanesidir. 

Yalnız, şu noktaya özel olarak temas etmek
te fayda görülmektedir. Bu kanun, nevama 
Danıştay'a başvurmuş ve Danıştay yoliyle 
yükselmeleri kararı alınmış olan kişilere hak 
tanıyan bir kanun gibi mütalâa edilmektedir. 
Gönül ister ki, yetenekleriyle bu seviyeye gel
miş olanların hiç birisini zorlamadan, bu hak
kı onlara teslim edelim. Nitekim, aynı ehliye
te, niteliğe ve özelliğe sahibolan kişiler, belki 
de çekingenliklerinden veyahutta aşın disiplin 
bağlarından ötürü de, böyle bir kapıyı zorla
mak imkânına kendilerini yönel'tmemişlerdir. 

O halde dileriz ki, her ehliyet ve niteliğe 
erişmiş, onu hak etmiş olanlar daima kanun 
yoliyle ve eşit olarak ve Anayasanın eşitilik 
prensiplerine uygun olarak bu hakka kavuş-/ 
muş olsunlar. 

Netice itibariyle, hakikaten Gülhane, müs
tesna bir kuruluş, Türk Devletinin kuruluşun
dan bugüne kadar dünya çapında isim yapmış, 
çok büyük hizmetler görmüş bir kuruluş. Bu
nun içerisindekiler, bu mertebeye gelenler adım, 
adım, merhale merhale, kademe kademe, profe
sörlük mertebesine kadar ulaşmışlar, aynı se
viyede olanların bir kısmı generallik rütbesine 
ermiş, asalarını almış, şapkalarını defne dalla
rıyla süslemiş, omuzlarına erguvan renkli, çap
raz kılıçlı sembollerini takmışlar; aynı yete
nek ve nitelikte olan şahıslar kadro olmaması 
sebebiyle yıllarca bîkes olarak eli böğründe ve 
o arkadaşının arkasından yürümüştür. 

tşte bu kanun bu haksızlığı ve adaletsiz
liği de ortadan kaldırmaktadır. Bu sebepten 
ötürü, C. H. P. Grupu da bu kanunu uygun ve 
yerinde mütalâa etmektedir. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım, sayın arka
daşlarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurunuz 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, Gülhane Askerî Tıp Akade
misinin Kanununa bir geçici madde ilâvesini 
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öngören tasarı üzerinde bendeniz de durmak is
tiyorum. 

Askerî 'Tıp Akademisi, muhterem arkadaşla
rımın da işaret buyurdukları gibi, Tıp âlemine 
sayısız değerde tabipler, profesörler yetiştir
miş, üniversitelerin açılmasında, bilhassa sivil 
üniversitelerin açılmasında, askerî tıp âleminde 
yetişmiş çok değerli hocaların unutulmaz hiz
metleri geçmiştir. 

Bu yönden tarihî bir değer taşıyan Askerî 
Tıp Akademisinin halen içinde çalışan kıy
metli profesör albayların terfilerine imkân ve
ren kadroların bilhassa Genel Kurmay Başkan
lığı yetkisine bırakılmasını öngören bu kanun 
tasarısını olumlu karşılamamak mümkün değil
dir. 

Yalnız, çok değerli profesör Mehmet Yar
dımcı beyefendinin burada ifade eyledikleri 
gibi, Türk âleminde, Türk halkı arasında, ilme, 
irfana, insanlığa büyük değer verildiği, bunlara 
hürmet hisleriyle bağlı bulunulduğu bir gerçek
tir. Bununla beraber yine bunun yanında, ilmen 
yetişmiş, ünleri Türkiye dışına, Avrupa'ya, Ame
rika'ya taşmış, oralarda takdir kazanmış, ve o 
bölgelerde profesörlük payesiyle görev almış 
nics kıymetli ilim adamlarımız, yurdumuza 
döndükleri zaman, vazife almak istemişler, ne 
çare ki bunlar profesör olmalarına rağmen va
zife bulamamışlardır. .Şahıslarından bahsetmek 
tuhaftır, o bakımdan temas etmiyorum. Sayı
ları oldukça çok böyle ilim adamlarımız, bilhas
sa nükleer enerji profesörlüğü yapan, Ameri
ka'da nükleer enerji müesseselerinde müdürlüEt 
yapmış olan kıymetli profesörler, yurdumuzda 
lisede bir öğretmenlik dahi bulamamış, özel ders 
verme durumuna düşmüştür. 

Yine, elektronik beyni kalb (hastalıklarının 
teşhisinde kullanacak bir diğer ilmî otorite de 
Almanya'da bulunmakta ve bunların keşifleri 
üzerinde Amerikalılar eğildiği halde, bu 'kıy
metli vatandaşımız dahi profesör olmasına, ilim 
adamı olmasına, ünü Amerika'da ve Avrupada 
yaygın olmasına rağmen, yine 657 sayılı Devlet 
Personel Kanunu çerçevesi içerisinde Türkiye'
de vazife alamamıştır. 

Bu yönü ile biz, çok saydığımız değerli pro
fesör Mehmet Yardımcı'nm ilmıe ve ilim adam
larına vermiş oldukları kıymeti bir değer hük-
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mü olarak kabul ediyor, kendilerinin kıymetli 
takdirleri içinde kalan bu fikirlerine de hürmet 
duyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Askerî Tıp Akade
misinde görevli profesör albayların terfilerini 
sağlayıcı mahiyette kadrolar daha önce veril
mediği için, bunlar, idarenin hiçbir eyleminin 
yangı organlarının denetimi dışında tutulamaya
cağına dair Anayasanın 114 noü maddesine müs
teniden haklarını aramak suretiyle Danıştay-
dan karar almışlar ve aldıkları bu kararın yeri
ne getirilmesi için de, bu kanun tasarısı hazır
lanarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

İdari kararın yerine getirilmesi hukuk dev
letlerinde en tabiî şekil ve yargı organlarının 
kararına da saygıdır. Bu yönü ile de biz, bu ka
nun tasarısını hazırlamak suretiyle buraya ge
tiren arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz ve ken
dilerine teşekkür ediyoruz. 

Bu vesile ile yine bir gerçek ortaya çıkmış 
bulunmaktadır, ki, onu da burada beyan etmek 
suretiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Devlet memurlarını ilgilendiren Personel 
Kanunu burada görüşülürken, çok kıymetli ma
liyeciler Personel Kanununu reform kanunu 
olarak nitelemişler idi. Halbuki reform kanun
larında esas; sicil, liyakat tahsil, sınavda başarı
dır. Bir şahıs, sicili ne kadar iyi olursa olsun, 
ne kadar tahsilli bulunursa bulunsun, girdiği 
bütün sınavları basan ile kazanmış olsun, kadro 
olmadığı takdirde, bu ileri sürülen kıymetlerin 
'hiçbir kıymet ifade etmediği bu kanun tasan-
siyle de ortaya çıkmaktadır. 

Etsa3 olan; ilme hürmlet, liyakate hürmet, 
tahsile hürmet, sicile hürmet ise, kadro olima-
mıalı idi. Kadrolar sadece bir Devleti idare 
eden memurların sayılarını gösterir. 800 bin 
kadroya ihtiyaç varsa, bu, 800 bin kadroyu 
ifade eder. Yoksa, her memur için bir kadro 
verildikten sonra, her kademe terfiime geçer
ken kadro aranamaz, işte arandığı içindir ki 
reform kanunu değildir; arandığı içindir M 
liyakat, tahsil, basan bir kıymet ifade etme
mektedir ve böyle kişiler kendi kıymetlerini, 
basanlarını dâva açmak [suretiyle, oradan al-
dıfclan karan infaız ettirmek durumuna gel
mektedir, Halbuki esasımda Devlete bu yakış
maz. 

Bu vesileyle, Danıştaya gidilmiş, karar 
alınmış olmasına rağmen, biz, Ibu kararın in
faz ve iorai mahiyetinde olan bu kanun tasarı» 
sim olumlu karşılıyoruz. Lehinde oy vereceğim. 

Hepinize bu vesileyle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görü
şecek sayın Milletvekili yok. 

Maddelere geçilmesi hususumu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 6996 sayılı Gülhane Asken Tıp 
Akademisi Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

Ek geçici madde — Bu kanunun yayınıı ta
rihinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 
görevli profesörlerden generalliğe yükselmele
ri için haMannda kesinleşmiş kazai karan bu
lunanlara, 926 (sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu maddesinde yazılı 
kadro, miktar, oran ve kontenjanlar dışında 
tuğgenerallik fcadrolan tahsis etmeye Genel
kurmay Başkanı yetkilidir. 

Ancak, bu kadrolara terfi ettirilenlerıin gö
revlerinden ilişiklerinin kesilmesi halinde ken
dilerine bu kanuna dayanılarak verilmiş bulu
nan kadrolar başkalarıma tahsis edilemez ve 
kendiliğinden ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye.. Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa-
lym Başkan, değerli milletvekilleri, tâdil tekli
finin ek geçici 1 nci maddesi üzerinde durmak 
istiyorum. 

Burada biliyorsunuz bir Hükümet tasansı 
var, bir de Millî Savunma Komisyonunun değiş
tirmişi var. 

Albaylığa kadar gelmiş, tıp sahasında isim 
yapmış ve Türkiye'de birçok birliklerin hasta-
lannı tedavi eden Gülhane'deki albaylara gene
rallik rütbesi verilecektir. Yalnız, burada Ko
misyon sübjektif olarak hareket etmiştir; bu 
nokta üzerinde dikkatinizi çekmek isterim: 
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«Profesörlerden generalliğe yükselmeleri içdn 
haklarında kesinleşmiş kazai kararlar bulunan
lar...» 

Yani, generalliğe gelecek, Mallı Savunma Ba
kanlığından kadro istiyecek, «Yok» diyecekler; 
liyakati anlaşıldığı için Danıştay'a gidecek; 
Danıştay diyecek ki: «Peki size kadro veril
sin...» 

Bu bakımdan, Komisyonun bu kararı yerin
de değildir. Hükümet teklifi daha objektiftir, 
Aksi takdirde biz bütün albaylarımızı Danış-
taya gönderme durumunda kalırız. Ondan son
ra da; «Efendim, Danıştay niye böyle karar 
veriyor, niye Danıştaya memurlarımız gidiyor?» 
diye şikâyet ediyoruz. 

Bir albayı Danıştayın kapısına kadar götür
mek iyi bir şey dğildir. Eğer hak etmişse, ter
fii iyiyse, sicili, liyakati var ise kendisine kad
ro verilsin, generalliğe terfi etsin ve genç yaş-
tak albaylarda meslekten uzaklaştırılmasın. 

Bu bakımdan Millî Savunma Komisyonunun 
değil, Hükümet tasarısının aynen kabul edilme
sinde büyük faydalar vardır. Hükümet tasarısı 
objektiftir. Buradaki değiştiri sübjektif hisler
le getirilmiştir. 

Benim maruzatım bu kadardır. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun. 
Sayın Başer, öyle bir usulümüz yoktur, tak

rir verirsiniz oya iarz ederim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşan arkada
şımın noktayı nazarında bir yanlış anlama var
dır, onu tashih için çıkmış bulunuyorum. 

Hakkında kazai karar bulunanlardan mak
sat, badema generallik sırasına gelen herkesin, 
kadro mülâhazası ile terfi edemediği takdirde, 
«Danıştaya gitsin, karar alsın gelsin» demek de
ğildir. 

Burada kadro mülâhazası ile terfi edemeyip 
Danıştaya başvurup da lehlerine karar istihsal 
edenlerden bahsedilmektedir. Mevzuubahsolan 
budur. 

Binaenaleyh, arkadaşımın dediği gibi, her 
albayın general olması sırasında mutlaka Danış
taya gitmesi diye bir usûl yoktur ve olmaması da 
lâzımdır. Esasen gerekçe de böyledir. 

Saygılarımı iarz ederim. 
BAŞKAN — 1 nei madde üzerinde başka 

görüşmek istiyen sayın üye., Yok. Maddeyi oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili.. Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasan Meclisimizce kabul edilmiştir. 

1. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/437) (8. Sayısı : 315) 
(Devam) 

BAŞKAN — Emlâk Vergisi Kanununun mü
zakeresine devam ediyoruz. 

2 nci maddenin Komisyonca geri alınması 
üzerine kanunun tasarısının müzakeresi tehir 
edilmişti. Şimdi 2 nci maddeyle ilgili tadil tak
riri Komisyondan gelmiştir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe - Plân Komisyonu; 1319 sayılı Kanu

nun 38 nci maddesini değiştiren ve halen müza
kere edilen tasarının 2 nci maddesindeki «Em
lâk Vergisi» hasılatının Hükümetçe teklif edi
len % 50 belediyelere ve % 30 özel idarelere 
tevzi şekli yerine % 40 ve % 40 esasını kabul 
etmiştir. 

Bu esas kabul edilirken, belde hududu dı
şındaki araziden tahsil edilecek vergilerden de 
belediyelere pay verilmesi göz önünde tutul
muştur. Zira bugüne kadar belediyelere yal
nızca .belde hududu içindeki binalardan tahsili' 
edilen vergiden pay verilmekte idi ve bu payın 
oranı da halen % 25 idi. 

Arazi Vergisi mühim hasılat getirecek bir 
büyük vergi olduğuna göre bu vergiden bele-
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diyelere pay verilmesi, münhasıran özel idare 
geliri olan Arazi Vergisinden belediyelere yeni 
bir pay çıkarılması ve bu suretle büyük bir im
kânın sağlanmış bulunması nazara alınmış ve 
bu nedenle Hükümetçe belediye payı olarak 
teklif eidilen % 50 oran % 40 a indirilmiştir. 

Meclisçe kabul edilen takrir komisyonumuz
ca nazara alınarak, Emlâk Vergisinden beledi
yelere verilecek payın % 45, özel idarelere ve
rilecek payın ise % 35 olarak kabul edilmesin
de isabet olacağı sonucuna varılmıştır. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur.. 
Bütçe Plân Komisyonu İBaşkanvekili 

içel 
Oavit OkyayuZ 

BAŞKAN — Takrir üzerinde buyurun Sa
yın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Demin tasarının 2 nci maddesinin üzerinde 
bir hayli münakaşa yapıldı ve Yüce Meclis bü
yük bir ekseriyetle oyunu belirtti. Bu sebeple 
maddenin tekrar komisyonda tezekkür edilip 
getirilmesi için intizar ettik ve geldi. 

Şimdi, Yüce Meclisin Hükümet teklifine pa
ralel olarak getirilmiş önergelere iltifat edişi öy
lesine açık farkla ki, buna rağmen komisyon, 
kelimeyi mazur görsünler, sanki bir oranda pa
zarlık yapar gibi; «% 40, % 40 idi, efendim 
% 50, % 30 olmasın da, % 45, % 35 olsun..» 
Neden bu? Terazi mi bu? Söz alanlar neyin 
üzerinde durdu ve Yüce Meclis ne için rey ver
di? 

Durum şu arkadaşlarım : Türkiye'de şu an
da 2 bini tecavüz eden belediye var. Bu beledi
yelerin 1 500 den fazlası koy belediyesidir. Me
sele köyün müdafaası, şehrin müdafaası değil; 
bu şekilde gelmiş önergelerin, yani Hükümet 
teklifine paralel; % 50, % 30 u öneren önerge
lerin ağırlık merkezi köy ve şehir mücadelesi 
değil; ancak, esas itibariyle Türkiye'deki bele
diyelerin çokçasının da köy belediyesi olduğu 
gerçeği var. 

Biz bunu böyle söylerken, bu savunmayı ya
parken; «bütün kalkınma köyden geçer» diyen 
sayın komisyon başkanı, sanki kalkınmanın 
köyden geçtiğinin aksini iddia etmişiz gibi bir 
tutum içine girerek, şimdi orantıyı % 35 e % 45 
şeklinde getirmiş bulunmaktadır, 
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Arkadaşlarım, tekrar ediyorum, Türkiye'de 
2 binin üzerinde bulunan belediyelerin 1 500 
den fazlası köy belediyesidir, küçük belediye
dir, oluşmak ist'iyen belediyelerdir, imkânları 
yoktur, iller Bankası kısır imkânlarla bunlara, 
adı belediye olan bu küçük ünitelere hiçbir yar
dım yapamamaktadır. 

Oysa ki, özel idareyle belediyenin karşılıklı 
münakaşasını yaparken; «şehircilik mi, köycü
lük mü?» gibi, hiç de isabetli olmıyan bir mü
nakaşa tarzını burada esas almadan, ben diyo
rum ki, esasen köy belediyesinin müldafasını 
yapmak gerekiyorsa, köyde şehirleşmeyi, köy
de belediye hizmetlerini getirmeyi müdafaa 
edeceksek, işta bu Hükümet teklifi paralelinde
ki önergeleri iltifatla karşılamak lâzımdır.. 

Arkadaşlarım, şimdi özel idarelerin gelir
leri, il genel meclisinin her yıl... 

BAŞKAN — Takrir üzerinde lütfen Sayın 
özgüner. Bunlar hep söylendi... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tamam 
Sayın Başkan, takrir üzerinde görüşüyorum. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz kifayeti müzake
reyi oyladım. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Özel idarelerin bütçesi, il genel meclisinin 
yıllık müzakeratı sonunda tahminî bütçesi, ni
hayet sene sonunda bakanlığa arz ödilir. Bakan
lıklarda, çokça görmekteyiz M, özel idarelerin 
öngördüğü teklif, il genel meclisinden de teklif 
olarak bakanlığa intikal ettikten sonra, tahmin 
edilenin yarısı dahi bakanlıklardan verilmez. 

Şimdi ne olacak? Şimdi, burada bir vergi 
dairesi faaliyet bölgesi içerisinden, belediyele
rin ve il özel idaresinin hudutları içine giren 
bir vergi toplaması neticesinde, netice ne olur
sa olsun, bir tek il özel idaresi vardır o vilâyet
te, ama o vilâyet dâhilinde çokça belediye var
dır. Belediyelere % 40, % 40 şeklinde veya ge
tirilen teklife göre % 35, % 46 şeklinde vere
cek olursak, ki birbirine çok yakındır, il özel 
idaresi bir tek tüzel kişidir, ama çok belediye
ye dağıtıldığı takdirde, kısır imkânlar içinde 
olan belediyeler, yeni kuırulmug köy belediye
leri, zaten iller Bankasından bu imkânı çok az 
gören bu belediyeler adı belediye olarak kala
cak, köyün bütün yaşantısı ile, bütün imkân
sızlıklarla biz bu belediyeleri böyle müşkül va
ziyette bırakacağız. 
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Hükümet aslında il özel idarelerine, il ge
nel meclisinin öngördüğü kararlar istikame
tinde ve şimdi YSE nin öngördüğü teklifler 
istaikameıtıinde (gereken yardımı yapamıyorsa, 
bu durumda biraz daha İller Barakasına yük
lenerek, biraz daha bu gelir toplamından isti
fade eıtmek ve esas vazifesi olan, il genel mec
lisimi/ mahallî idareleri yaşatmanın gereği olan 
umumi muvazeneden yardımı azaltmayı düşü
nüyorsa, bu çıkar yol değildir arkadaşlarım. 

Belediyelerin ayakta durabilmesi içim, özel
likle Türkiye'de 1 500 ün üzerinde bulunan 
köy Ibelediyelerini ismiyle müsemma belediye 
haline getirebilmek işin, şu azıcık çare gibi 
gördüğümüz imkânı önergelerle getirdik, il
tifatın tekrar esirgenmemişini rica eder, ko
misyonun teklifine iltifat buyurulmasım ve 
deminki teklifler istikametinde rey verilmesi
ni istirham eder, saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Yüce Meçisin sayın üyeleri; 
Konuşulmakta olan tasarı, Emlâk Vergisi 

hasılatımdan mahallî idarelere ve belediye ile, 
özel idarelere verilecek payın hangi esas ve 
ölçüler© göre tâyinini ve tesMtimi kapsayan bir 
tasarıdır. 

Tasarının bu haliyle bir genel gerekçesi 
var, bir de maddelerine ait gerekçeler var. Bu 
gerekçeler okunduğu takdirde görülecektir ki, 
vergilendirmıede bir müşkülâtla karşılaşılmış
tır. Belediye Bimırlarmm. zaman zaman değiş
miş olması, belediye hudutları dışındaki emlâ
kin zamanla belediye hudutları içerisine alın
ması, bilhassa bâzı yerlerde şehirleşmeden 
mütevellit bâzı hususların bu gelişen belediye
lerle gelişmiyen belediyeler bakımından müş
külât doğurması, şehirleşmenin büyük bir hız
la gelişmekte olduğu belediyelerle belediye sı
nırları içindeki ve belediye sınırları dışındaki' 
emlâkten alınan vergilerin artırılması gibi ko
nular işi müşkül bir duruma getirmiştir. 

Vergi idaresi için takibi güç olan bu karı
şıklıklar karşısında, durumun telâfisi için bu 
kanun huzurumuza getirilmiş bulunmaktadır. 
Bu sebepledir ki vergilendirmede bir kıstas, 
bir ölçü aranmış ve Emlâk Vergisi hasılatın
dan mahallî idarelere verilecek payların hesap
lanmasında.... 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, bir hususu istir
ham edeceğim : Tümü üzerindeki müzakere 
bitti, 2 nci maddeyi ide müzakere ettik, dokuz 
kişi konuştu, kifayeti müzakere takririni oyla
dık. Şimdi komisyonun 45 ve 35 olarak bir 
teklifi var; 40, 40 değişmiş; omun üzerinde du
run. 

MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Evet sa
yın Başkan, zaten ben de aynı noktaya geliyo
rum. 

Şimdi bir kıstas, bir ölçü aranmış ve Emlâk 
Vergisi hasılatından mahallî idarelere verile
cek payların hesaplanmasında, bir vergi dai
resinin faaliyet 'bölgesi içerisindeki Emlâk Ver
gisi hasılatının toplu olarak nazara alınması 
kabul edilmiştir; usul budur. Vergi toplandık
tan sonra, ayrıca özel idarelere verilecek mik
tar ile (belediyelere verilecek miktar arasında 
bir oran gereklidir ve şimdi, «Yüzde 40 mı ve
rilsin, yüzde 35 mi verilsin?» meselesi halen 
müzakere konusudur. 

Arkadaşlar, hizmetlerin görülmesi bakımın
dan mahallî idarelerin, yani özel idarelerin ve 
belediyelerin hizmetleri arasında bir tefrik yap
mak mümkün değildir, Belediye hudutları da
hilindeki belediyelere ait hizmetlerle özel ida
relerin belediye hudutları dışındaki faaliyet
leri arasında bir fark görmek mümkün değildir. 

Bu itibarla komisyonun yeniden getirdiği 
yüzde 45 ve yüzde 35 miktarı yerindedir ka
naatindeyim. Aynı şekilde oylanmasını ve ka
bul edilmesini öneririni. 

Kaldı M, özel idarelere verilecek olan bu 
yüzde 35 in içerisinde bir de köy fonları içim 
i le r Bankasına yatırılan yüzde 3 gibi bir mik
tar ıvardır, o oran da azalmaktadır. Buna rağ
men miktar, bu son haliyle yerindedir. Oy
lanmasını ve kabulünü saygı ile rica ederini. 

BAŞKAN — Komisyon Emlâk Kanununun 
2 nci maddesini geriye almıştı. Tedvin ettiği ye
ni şekli Genel Kurulun bilgilerine arz ettim. 
özet olarak evvelki metinde belediye ve il ida
relerine yüzde 40 nisbeti; bu kere belediyelere 
yüzde 45, il idarelerine yüzde 35 olarak teklif 
olunmaktadır. Komisyonun teklifini oylarınıza 
arz edeceğim, kabul buyurduğunuz takdirde 2 
nci madde bu şekliyle kabul edilmiş olacak, ka
bul buyurmadığınız takdirde, evvelce verilip 
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Komisyonca tekabbül edilmiyen takriri tekrar 
oylıyacağım, neticeyi kati şekilde sonuçlandır
mış olacağız. 

Komisyonun son getirdiği metni oylarınıza 
arz ediyorum. "Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz tadil 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ögrüşmek is
tiyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın miüMlvekili? Yok. Kanunun tümü açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

3. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş- -
hizmetleri tazminat Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 
1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında • kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları (1/384) (S. Sayısı: 321) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ferid Melen tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan, «17 Ocak 1963 tarih, 144 

sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Ni
san 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında tasarısı» nın diğer konulara takdimen, , 
öncelik ve ivedilikle ögrüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

(1) 321 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Takrirde, bahse konu tasarının 
bütün işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususu Millî Savunma Bakam tara
fından teklif edilmektedir. Bu hususu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon ra
porunun okunmasım kabul edenler... Kabul et
miyenler... Genel Kurulca Komisyon raporunun 
okunmamasına karar verilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın mil
letvekili... 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ ) — 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Hayrettin Hanağası, buyurun. 

Sayın Tosyalı, siz de mi görüşeceksiniz efen
dim?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Duru
ma göre Sayın Başkan. Arkadaşımız konuşsun 
da, icabederse şahsım adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
C. H, P. GRUPU ADINA HAYRETTİN HA

NAĞASI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 1256 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi son fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına görüşle
rimizi arz edeceğim. 

Bu kanun tasarısı, 1256 sayılı Kanunun bası
mı sırasında meydana gelen bir maddi hatanın 
düzeltilmesini öngörmektedir. 

Söz konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Ge
çici Komisyonunda görüşülmüş, geçici 2 nci mad
desi Hükümet teklifine uygun olarak; «Uçucu
luk hizmet süresi itibariyle 3 ncü maddedeki 
şartları taşımayan personelin almakta oldukları 
tazminatların» şeklinde kabul edildiği halde, 
Meclislere sevk edilen basılı metindeki fıkrada 
«taşımıyan» kelimesi bir yanlışlık sonucu tama
men ters anlamda «taşıyan» şeklinde geçmiş; 
böylece, yıpranma tazminatında taban uçuş sü
resini sekiz yıl olarak saptayan kanunun 3 ncü 
maddesinin uygulamasında aksaklık ve haksız
lıklar meydana gelmiştir. 
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Kanundan önce, sekiz yıldan az uçuş hizmeti 
bulunup da (disiplinsizlikten olanlar hariç) çe
şitli uçuş kanunlarına göre sağlık ya da kendi 
istekleri nedeniyle yer hizmetine ayrılanların 
müktesep hakları olan yıpranma tazminatları
nın ödenmesi imkânsız hale gelmiştir. 

Tasarı, bu maddi hatayı düzeltmekte, böyle
ce uçuculuk hizmet süresi itibariyle 3 ncü mad
dedeki şartları taşımayan personelin tazminatla
rının ödenmesini mümkün kılmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak Büt
çe ve Plân Komisyonunun değiştirdiği şekilde 
kanun tasarısının kabulünü ve gerçekleşmesini 
uygun mütalâa etmekteyiz. 

Hepinize Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına saygılarımı sunarım.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı., 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, durum anlaşılmıştır, onun için sarfı
nazar ettim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede
rim. -

Tümü üzerinde başkaca görüşmek istiyen 
sayın milletvekili? Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 1 nci maddeyi okutu
yorum : 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetle
ri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fık

rasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 28 . 4 . 1970 tarih ve 1256 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 1256 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesindeki şartları taşımıyan 
personelin almakta oldukları tazminatların 4 
ncü madde esaslarına göre ödenmesine devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili... 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, bir takririm vardı efendim. 

BAŞKAN — Evet, var efendim; ben görüş
me hususunu soruyorum. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın mil-. 
letvekili? Yok. önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hiz

metleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desinin son fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının yürürlük maddesi; «Madde 2. 
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» 
şeklinde Bütçe ve Plân Komisyonunda kabul 
edilmiştir. 

Bu durum, 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinden sıhhi sebebe müstenit tazminat 
alan subay ve astsubayların mağduriyetine se
bebiyet verecektir, ilgili madde gereğince öden
miş olan bir yıllık tazminatın (her şahıstan 
cem'an 4 000 - 5 000 lira) kanunun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle geri alın
ması durumu ortaya çıkmaktadır. Esasen bu de
ğişiklik tasarısı 28 . 4 . 1970 tarihinde çıkmış 
olan 1256 sayılı Kanunun (zuhur etmiş olan bir 
hatanın düzeltilmesi maksadına matuf) bir de
vamı olduğundan değişiklik tasarısının da adı 
geçen kanunun yürürlük tarihine uyması icabe-
der. Bu suretle alâkalı şahısların zarara uğra
malarının önüne geçilmiş olacaktır. 

Arz edilen sebepler dolayısiyle yürürlük 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Maraş 
M. Zekeriya Kürşad 

«Madde 2. — Bu kanun 1 . 5 . 1970 Itarihin-
den itibaren yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet teklife 
katılıyorlar mı efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI PERİD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Geç kalınmış
tır, bir zarurettir; bu sebeple katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Takrire Komisyon katılmıyor, 
Hükümet Katılıyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
OAV1T OKYAYUZ (İçel) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmaktadır. 
Yürürlük maddesini; «Bu kanun 1 . 5 . 1970 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.» şekliyle 
tekrar oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memleket
lerden dört muhrip satınalınması için gelecek 
yıllara geıçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/31) (S. Sayısı : 320) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Perid Melen tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Gündemde bulunan «Deniz Kuvvetlerine 

yabancı memlelketlerden dört muhrip satınalın
ması için gelecek yıllara geçici1 yüklenmelere 
girişilmesi hakkında kanun tasarısı» nın diğer 
konulara takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Perid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Melen'in önergesinde bahse konu işin bütün iş
lere taJkidimen öncelikle ve ivedilikle görüşülme-

(1) 320 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

si talefeedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul buyuranlar... 
Okunmamasını kabul edenler... Genel Kurulca 
Komisyon raporunun okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

IKanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Sayın Tural, buyurunuz. 

ISUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve saygı değer milletvekilıleri; 

(Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden 
dört muhrip satınalınması için, gelecek yıllara 
gçici yüklemelere girişilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilmesi için, 
1905 yılından beri Meclislere sunulmuş hayati 
bir teklifin altı yıldır sürüklenmiş bulunması 
düşündürücüdür. Elbet ki bu teklifin dayandığı 
temel, Türkiye savunma politikasına dayalı de
niz politikası olmak gerekir. Türkiye'nin "genel 
savunması, silâhlı gücü olan Silâhlı Kuvvetleri
ne ve onu destekliyen tüm insan ve diğer kay
naklarına dayalıdır. O halde bu genel gücün 
Türkiye'yi savunacak tarzda tertibi, geliştiril
mesi ve kullanılmasında gösterilecek isabet, 
Türkiye'nin savunmasının ve onun içinde de 
tüm memleket gücünün ve Silâhlı Kuvvetlerle 
onun parçaları olan Kara, Hava ve Deniz Kuv
vetlerinin tertip, tanzim, güçlenme ve kullanıl
masındaki dirayet ve isabeti ortaya koyar. 

Türkiye, genel endüstri ve dolayısiyle ma
mul madde gücü itibariyle dışa bağlılıktan kur
tulamamıştır. Elbet ki bu, «kurtulamaz» demek 
de değildir, fakat bugün için kendimizi koru
mamız gereken saldırgan güçlere tam mukabele 
edecek esaslı silâhlan yapmakta çok geç kalmı
şız, hattâ Atatürk'ün başlattıklarım dahi âdeta 
yürütememişizdir. Ancak, bu hakikati inkâra 
gitmiyerek, zararın bu noktasından dönmeye de 
Türkiye'nin savunması için mecburuz. 

Havadan desteklenmiyen, ya da havadaki 
tacizler önlenmeden bugün kara ve özellikle 
deniz harekâtını yürütmek ve dolayısiyle yurdu 
korumak garanti edilemez. Bu itibarla yurdun 
ve dolayısiyle Silâhlı Kuvvetlerin birçok güç
lerden korunmasını sağlıyacak şemsiyenin, Ha-
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va Kuvvetlerinin her meselenin başında olduğu 
düşünülerek, mevzua bu yönden girilmesi ha
yatî bir zarurettir. 

Burada düşünülen dört muhrip nerelerde 
kullanılacaktır? Ya Karadeniz'de, ya Eğede, ya 
Alkdenizde. Karadenizdeki çok ağır Sovyet ha
va ve deniz baskısı karsısında, orada istihdam
ları çok büyük bir şanstır. Marmara'da istih
dam emniyetli olursa da, bu dar saha için bu 
kadar masrafa gidilemez. O halde mutlaka Ege 
veya Akdenizde kullanılacaklardır. 

Gerek Eğede, gerekse Akdenizde; 1965 te 
mevculdohnıyan Sovyet daimî filosu, Amerikan 
ve NATO'nun diğer donanmalarına da meydan 
okumaktadır. Bu muhripler yalnız Yunanlılara 
veya Kıbrıs'a karşı kullanılma şeklinde düşünü
lürse, diğer büyüklerin bu işlere de bulaşmaları 
daima beklenir. Böyle büyük deniz kuvveti ça
tışmalarında bizimkilerin kolaylıkla', ve süratle 
kendilerini muhafazaları da büyük bir şanstır. 

Görülüyor ki, ister Karadenizde, ister Ege 
ve Akdenizde denizüstü silâhları için şanslı ve 
yurt savunmasına büyük katkılı vazife «-örme 
imkânları zayıftır. O halde, mutlaka deniz kuv
veti üzerinde durulursa, başka gemilere doğru 
düşünceyi kaydırmak gerekir. Bunlar ya hü
cumbotları gibi hızlı, fakat neticede yine muh
rip desteği istiyen gemileri akla getirir; ya da 
büyük inşaata ve büyük inisiyatife sahip ve Ka
radeniz'de dahi hasmı yıldıracak gibi kullanma 
imkânı veren denizaltı gemilerini hatıra geti
rir. Bu silâh, yani denizaltı gemisi Akdenizdeki 
diğer donanmaları da çok düşündüreceği gibi, 
devamlı hava desteği isteği gibi risklere de se
bebiyet vermez. O halde yalnız Deniz Kuvvet
lerini güçlendirmeye doğrulan bir düşünce dahi 
bizi, bu dört muhrip için denizaltı gemisine ge
tirip karar kıldırmaktadır. 

Kaldı M, bu denizaltıları da, en az yarı ya
rıya olmak üzere kendimiz yapabiliriz. 

Şuna da parmak basarak, daha etraflı bir 
muhakeme ile karara varmak uygun olur ki, o 
da; bir nisbet dâhilinde havayı da düşünmek 
lâzımdır. Hava Kuvvetleri, gerek kuvvetleri ve 
gerekse yurdun hava savunmasını sağlamaktan 
sorumludur. 

Bütçe dışı 500 milyonluk bir ayrı ödeneğe 
beş yıl için gidilirken, 200 - 300 milyon daha 
koyarak ikinci hava kuvvetimizi kurma çabala-
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rina girmek ve daha ilerisini de düşünerek bü
tün kuvvetleri en az 10 yıllık bir plân ve prog
ramla modernize ederek millî bir bünyeye git
mek üzerinde durulacak bir konumuz olmalıdır. 
O halde meseleyi, dört muhrip ahım veya yapı
mı gibi basit bir görüşten çıkararak, Silâhlı 
Kuvvetleri güçlendirme ve modernize etme 
programı içinde ele almak ve mutlaka yalnız 
deniz üzerinde İsrar etmemek, edilirse işi de
nizaltı gemisine tahvil etmek lâzımgelir. Fakat 
en doğrusu, Silâhlı Kuvvetleri millî bir bünye
ye mâlik kılmak için, en az 10 yıllık ve daha da 
uzağa şâmil bir plânlamaya götürmek elzemdir. 

Bu meyanda Hava Kuvvetlerimizi, Birinci ve 
Üçüncü Hava Kuvveti yanında, bir de İkinci 
Hava Kuvvetine kavuşturmak ve yenileşmeye 
gitmek; 

Kara Kuvvetlerini zırhlı, mekanik ve uçar 
kuvvetler halinde genişletmek; 

Deniz Kuvvetlerini, denizaltı büyük kuvve
tine dayanan bir bünyeye sahip kılmak esas dü
şünce olmalıdır. 

Türkiye'nin yarını ancak böyle emniyete alı
nabilir. Maruzatımız bu kadardır, teşekkür ede
rim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Grup 
âdına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Hanağası, bu
yurun. 

C. H. P. GRUİPU ADINA HAYRETTİN 
HANAĞASI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Görüşülen konu Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
esas unsuru, vurucu ve anaumsurlanndan birisi 
olan Deniz Kuvvetleri ile ilgili bir konudur. 

Dünyanın bugünkü gidişimde ve akışında, 
milletlerin savunma potansiyeli ve gücü topye-
kûn savunma esaslarına göre ayarlanmalı ve 
uygulanmalıdır. Her dalda ve her yönde gereği 
ve gerekeni zamanında esirgenmeden verilmeli 
ve uygulanmalıdır. 

1965 yılından beri söz konusu olduğu ileri 
sürülen ve Deniz Kuvvetlerimin gücünü artırıcı 
bir imkânı sağlama yönünde önümüze gelmiş 
olan bu kanun tasarısı, Türk Donanmasına, 
Deniz Kuvvetlerine gümün şartlarına uygun mo
dern ve mücehhez yeni dört tane deniz vasıta
sını sağlama imkânım bahşedecektir. 

Aslında bu konuda uzun uzadıya konuşma
mak gerekir. Silâhlı Kuvvetler için savunma-
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mızla direkt ilgili olarak bu konuda ne isteni
lirse bu Yüce Meclis hiçbir zaman fedakârlık
tan çekinmemiş ve isteğinin de fazlasını verme
sini, değerlendirmesini bilmiştir. Nitekim çok 
yerinde bir hareket olarak, devalüasyon nede
niyle ve aradan geçen zaman dolayısiyle para 
değerindeki değişiklikler sebebiyle, önceden 
beher gemi için 50 - 60 milyon takdir edilen 
miktarı 100 milyona ve dolayısiyle 250 milyon
luk bir miktarı da 500 milyona çıkarmakla ha
kikaten yerinde ve gerekli bir takdirde bulun
muştur. Bu takdirinden dolayı takdir hislerimi
zi ifade etmek de bize düşer. 

Malûmu âliniz, artık denizler ve iç deniz
ler birer göl niteliği taşımaktadırlar. Savununa 
gücümüzü artırmak da, günün nükleer ve ato
mik şartlarına uygun, bir anda baskın suretiy
le de olsa kesin sonucu alacak silâhları elde 
etmek artık kaçınılmaz bir zorunluktur. Bu ba
kımdan gönül, Türk Donanmasına sadece dört 
tane değil, kaç tane dörtler, kırkdörtler, dört 
yüz dörtler eklemeyi arzu eder. 

Binaenaleyh bu tasarı yerindedir, uygun
dur; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına biz 
de katılırız ve hayırlı, uğurlu olması dileğiyle 
hepinizi saygı ile selâmlarız. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Beniz Kuvvetlerine yabancı memleketler

den dört mulhrip satınalmması için Millî Savun
ma Bakanına yetki getiren kanun tasarısının 
tümü üzerinde görüşlerimi arz ediyorum. 

Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilmesi için 
NATO ve dış yardımların temin edilmemesi ne
deniyle dört muhribin alınabilmesi için de bu 
tasarının hazırlanmış olduğu öne sürülmektedir. 
Beheri 50 - 60 milyon üzerinden hesabedilmek 
suretiyle 250 milyonu bulan bir ödemeyi yapa
bilmek için Millî Savunma Bakanına kanun ta
sarısı bir yetki getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yurt savunmasında 
Deniz Kuvvetlerimizin önemi ortadadır. Bil
hassa Birinci Cihan Savaşında ve sonra İkinci 
Cihan Savaşında deniz güçleri önem kazanmış 
idi. Halbuki Türkiye'nin genel savunması, silâhlı 
gücü, Türk Silâhlı Kuvvetlerine dayanmadıkça 
muayyen güçlerle yurdun savunulması da müm
kün değildir. Hiç şüphesiz bunun kaynakları 
da Kara, Deniz ve Hava kuvvetleridir. Bu ba-
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kımdan Türkiye'nin savunma güçlerini tüm ola
rak ele almak, onların güçlenmesine, gelişmesi
ne, yurt savunma ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir seviyeye getirilmesine çalışmak icabeder. 
İkinci Cihan Savaşından sonra harb sanayiin
de akılları durduracak tarzda inkişaf ve terak
kiler olmuş, yirminci asırda yurt savunmasının 
önemi Batı ve Doğu blokunda daha da kıymet 
kazanmıştır. Türkiye'nin bu ilerleme karşısın
da, yani harb sanayiinin ilerlemesi yanında 
bulunduğu yerini koruması, sınır komşuların
dan gelmesi muhtemel her çeşit taaruzları önli-
yebilmesi için harb sanayiine kavuşması, dışa
rıdan hiçbir şey satınalmadan millî harb sanayi 
olanaklarına sabibolması şarttır. 

Bilindiği üzere ve burada da Komisyonun 
gerekçesinde açık ve seçik olarak ifade buyu-
rulduğu gibi dış yardımlar geçicidir, kısıtlıdır, 
tamamen siyasidir. Menfaatlere bağlı olarak 
bu dış yardımlar yapılmaktadır. Daha doğrusu 
şarta bağlı bir yardım şeklidir. Bu yönü ile de 
biz dış yardımlara vatan savunmasında, bel bağ
lamak durumunda değiliz. 

Bu durum karşısında satınalmacak muhrip
ler, uçaklar ve diğer harb vasıta ve malzemeleri
nin tamirini, revizyonunu ve yeniden yapımını 
sağlıyacak sanayi kurmak zorundayız. Sadece 
deniz gücünü artırmak, hele dört muhriple bu 
deniz gücünün artacağını kabul etmek biraz 
hayâl olur. Kaldı ki, muhriplerin iş yapabilme
leri, çok üstün hava güçlerinin himayesiyle 
mümkündür. Kara Kuvvetlerinin zafere ulaş
ması da asrımızda hava desteğine bağlı bir hal 
almıştır. Daha doğrusu bugün dünya devlet
lerinde hava hâkimiyeti olan ülkeler deniz gü
cünü ve kara gücünü buna paralel olarak inki
şaf ettirmek zorunluğunu duymaktadır. 

Batı ve Doğu bloku olarak vasıflandırılan; 
bir yönden Rusya, bir yönden Amerika, daha 
doğrusu sosyalist ve komünist blok, hürriyet re
jimine inanmış olan diğer ülkeler arasında kal
mış olan küçük devletler bile her iki devlete bel 
bağlamadan kendi millî sanayiine kavuşmak ih-
tiyacmdadır. Biz bu bakımdan her iki ülkeye 
de bel bağlamanın, harb hallerinde milletimizi 
hayal sükûtuna uğratacağı kanısı ile kendi mil
lî sanayiimize doğru yönelme arzumuzu buradan 
ifadeye mecburuz. Çünkü benzin, malzeme ve 
harb vasıtalarını vermediklerini düşünmek en 
tabiî bir şeydir ve aklın icabıdır. Nitekim bu-
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nun acılarını da gördük. Biraz sonra işaret ede
ceğimiz gibi, bu meseleyi bu açıdan da ele alıp 
kıymetlendirmek icabeder. 

Kaldı M, muhterem arkadaşımız Suna Tu-
ral'm da burada ifade buyurdukları gibi artık. 
muhripler Karadeniz'de, Akdeniz'de ve Ege De
nizin'de, güçlü hava kuvvetlerine mensup olan 
devletlerin bulunduğu sınır komşularımızda va
zife yapamaz durumdadır. O halde denizaltı 
gemilerine doğru gitmek mecburiyetindeyiz. Bu 
arada da hava güçlerine önem vermek ve bun
ları himaye etmek suretiyle çalışmasına imkân 
vermek zorunluluğundayız. 

Muhterem milletvekilleri, bu konu önemlidir; 
dört muhrip meselesi olmamalıdır. Ordunun 
günün şartlarına en uygun modern silâhlarla 
teçhizatlanması, hava gücüne, deniz gücüne sa-
hibolması için mutlaka Millî Savunma Bakan
lığı tarafından hazırlanacak asgari on - onbeş 
yıllık bir plânın bu Meclise getirilip biran önce 
kanunlaştırılması gerekir. Etrafımızda yer alan 
sınır komşularımız, özellikle beğenmediğimiz, 
küçük telâkki ettiğimiz Yunanistan bile Ege ve 
Güney Akdenizin kesimine hâkim olmak için 
Lozan Anlaşmalarına göre hiçbir şekilde hava 
üsleri kurulması mümkün olmıyan Oniki Adaya 
hava üsleri kurmuş, hava hâkimiyetini temin 
için sanayilerini geliştirme yoluna gitmiştir, iz
mir'de, Antalya'da bilhassa Yunanlıların bur
numuzun dibine kadar gelip balıkçıları, motor
cuları kaçırdıkları günlük hâdiseler arasında
dır. Bunların cesaret kaynakları hava güçleri
ne ve hava kuvvetlerine dayanmakta, denizaltı 
gemilerine istinadetmektedir. 

Bu kanun tasarısını yerinde görmekle bera
ber yeterli saymıyoruz, Konu ciddiyetiyle ele 
alınmalıdır. «Taşıma su ile değirmen dönmez» 
Ata sözünü de unutmamak gerekir. Harb sa
nayiini, Hava Kuvvetlerini geliştirmek, Türk 
ekonomik hayatına da canlılık getirecek ve işsiz
liğe, sefalete de son verecektir. Kıbrıs olayların
da bile deniz gücünün hava desteği olmadan 
iş yapamıyaoağı ispatlanmıştır. Hava güçleri hâ
kimiyeti bugün önrplâna gelmiştir. Jetlerimizin 
(benzin ikmalinin yapılamıyacağı, Amerikalıla
rın benzin vonniyeoeği, hattâ NATO emrine ve
rilen uçakların kullanılamıyacağı münakaşası o 
Kıbrıs olayları cereyan ederken basınımızın 
aktüel konularını teşkil ediyor idi.. 
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OEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sadede ge
lin. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — iSaded için
deyim beyefendi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Tümü üzerinde konuşuyorlar. Devam buyurun 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Tümü üze
rinde konuşuyorum ve saded içinde olduğumu 
tahmin ediyorum. Her halde siz sadede gelirse
niz çok daha iyi yaparsınız. 

Jetlerimizin durumu da bu merkezdedir. 
Yurt müdafaası zorunluluğu düşünülünce, si
lâh ve uçakları kullanmak için elbette M NATO'-
dah, Amerika'dan müsaade ahnıyacağız. Millî 
ordu ve millî sanayi, Atatürk'ün «Yurtta sulh 
cihanda sulh» parolasının bir neticesidir. Bu
nun tahakkuku için Millî Savunma Bakanlığı
nın gayret ve çalışmalariyle kanun tasarıları
nın on yıllık, otnibeş yıllık millî sanayii tahak
kuk ettirecek kanun tasarısının bu açı altında 
hazırlanmak suretiyle Yüce Meclise getirilme
sini temenni ediyor ve bu vesile ile sizlere say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanh, buyu
runuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, konuşulmakta 
olan tasarı, Türk donanmasına iki muhrip sa-
tınalınması hakkında Millî Savunma Bakanlı
ğına gelecek yıllara sâri bir tahsisat verilmesi
ne dairdir. Benden önce konuşan arkadaşları
mız ise mevzuu stratejik bir hale getirip donan
madan, Hava Kuvvetlerinden, Kara Kuvvetle
rinden bahsile konuyu karıştırdılar gibime ge
liyor. 

Türk ordusu bir bütündür. Bu bütün içeri
sinde ordu kendi erkâniharbiyesiyle Donanma
sına, Hava Kuvvetlerine, Kara Kuvvetlerine 
hangi silâhlan, ne zaman, nerede kullanacağı
na matuf olmak üaere bir karara varır. Üç tarafı 
denizle çevrili bir memlekette donanmadan1 mah
rum bir millet olamaz. Türk donanmasının muh
riplerden mi teşekkül etmesi, denizalitılarla mı 
teçhiz edilmesi, yoksa daha başka gemilerle mi 
teçhizi her halde bizim düşüncemiz değildir. 
Bu husus alâkalı erkanıfoarbdyenin ilgili ma
kamlarınca düşünülür, karara bağlanır, satm-
almır veya imalâta geçilir. 
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Bir harb sanayiini kurmak, yani büyük sa
nayi 'kurmak donanmaya elverişli gemileri imal 
etmek öyle her babayiğidin kârı değildir. Sa-
tınahnm&sı bile bir mevzu olan bu tip deniz si
lâhlarının bugün jıçin (bendi tezgâhlarımızda 
imal edilmesi imkân dâhilinde değildir ve bu 
bakımdan «biz imal edemiyoruz» diye donan
mamızı bu silâhlardan mahrum etmek de salim 
bir düşünce değildir. 

Donanmanın tek başına, münferidolarak Ka-
radenizde mi, Eğede mli nerede kullanılacağına 
icabı hale göre karar verilir. Bu noktadan ha
reket edersek Kara Kuvvetleri de «üstün düş
man hava desteği altında hareket edemez hale 
gelir» diye düşünülebilir. Ne yapalım? üstün 
hava gücüne sahilbolmadığıraıız takdirde Kara 
Kuvvetlerini terhis mi edelim. Donanmayı kal
dıralım mı? Yok. Her millet kendi malî imkân
larına göre ordusunu teçhiz eder. Bugün Türk 
donanmasının iki muhriple teçhiz edilmesine 
karar verilmiş durumdadır. (Dört tane sesleri) 
Bilâhara dördü, onu, onbeşi mühim değil. Kay
dettiğim husus ordunun donanmayı muhripler
le teçhiz etmeye karar vermiş olmasıdır. Bunu 
satınalmak mecburiyeti vardır veya yoktur, bu 
karar, erkânıharbiyeye aittir. Karar verildiğine 
göre satınalmacaktır. 

Bu bakımdan meseleyi bîr umumi strateji 
plânı içinde düşünerek «Hava Kuvvetlerini ön
ce teçhiz edelim, bilâhara donanmaya gidelim» 
düşüncesi doğru değildir. Getirilen kanun tasa
rısına müspet rey vermek durumundayız.. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Melen buyurun efendim. 

NACÎ GAOTROĞLU (Erzurum) — Ben de 
söz istemiştim efendim. 

(BAŞKAN — Bakanlara tercühan söz verilir 
efendim. Çok özür dilerim, İçtüzüğümüz öyle
dir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (0. S. Van Üyesi) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, konuşan sayın üyelerin 
Millî Savunmaya gösterdikleri çok yakın ilgiye 
teşekkür borçluyum. Evvelâ o vazifeyi yapmak 
isterim. 

(Muhterem arkadaşlar, getirilen tasarı fil
vaki Hükümet tarafından sevk edildiği zaman 
dört muhrip satmalınması için sevk edilmişti. 

Fakat uzun zaman Mecliste kalmış, bu arada o 
tarihte kuvvetler dengesi için ihtiyaç duyulan 
dört muhrip başka imkânlarda sağlanmıştır, 
yardımlardan sağlanmıştır. Hattâ, onunla ka
lınmamış, başka muhripler de tezgâha konul
muştur, yapılmaktadır. Onu dikkate alan Hü
kümet, komisyonla hemfikir olarak bu tasarı
nın başlığını ve maddesindeki metnini değişti
rerek bir başka ihtiyaca cevap verecek hale ge
tirmişlerdir. Tetkik buyurursanız bu tasan, ar
tık dört muhrip satmalınması için değil de De
niz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harb 
gemileri, harb gemisi cirazı, silâhları ve harb 
gemisi inşa malzemesi satmalınmasına dair ka
nun tasarısı şekline Hükümet ve komisyonların 
mutabakatı ile girmiştir. 

Arkadaşlarımızın da üzerinde durduğu gi
bi, bununla daha çok hücumbotu alınacaktır ve 
hücumbotlarına kaydırılacaktır. Bilhassa P - 54 
hücumbotları güdümlü mermilerle teçhiz edile
cektir ve bunları güçlendirecek, Deniz Kuvvet
lerini güçlendirecek diğer malzeme alınacaktır. 

'Kuvvetler arasında hangi kuvvete önem ve
relim, havaya mı, deniz silâhına mı, yoksa ka
rada kullanılan silâha mı? Şüphesiz bu strate
jik duruma ve teknik gelişmelere göre değişir. 
Zaman olur bir kuvvet önplâna geçer, zaman 
olur stratejik durum sebebiyle komşularımızın, 
dostlarımızın, düşmanlarımızın vaziyeti de dik
kate alınarak, öteki silâh önplâna geçer. Şüphe
siz bunları dikkatle takibederek ayarlamak lâ
zım. Bu, Genelkurmayımızın vazifesidir. Bunu 
muntazaman yapmaktadırlar ve ihtiyaçları kar
şılamak üzere de zaman zaman dış yardıma mü
racaat edildiği gibi, Büyük Meclise de gelin
mektedir ve büyük Meclis, Türkiye'nin müda
faasını her şeyin üstünde tuttuğu için ordumu
zun istediği her ihtiyacı karşılıyacak tekliflerin 
hemen hepsini yerine getirmektedir. 

Türkiye, kalkınmasına, müdafaasına büyük 
önem veren memlekettir. Çünkü, bağımsızlığı 
üzerinde titriyen bir memlekettir. Bunun için, 
bâzı hailende kalkınmasını zedeleme veyahut 
aksatma pahasına dahi olsa, memleketi koru
yacak imkânlarla ordusunu teçhiz etmek husu
sunda, büyük milletimiz ve onun Büyük Mec
lisi hiçbir fedakârlıktan kaçınmamakta ve bu
nu da yapmaktadır. 

68 — 
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Arkadaşlarımız sanayiden bahsederek; «ta
şıma su ile değirmen dönmez» dediler, doğru
dur. Hükümetiniz de buna katılmaktadır ve 
Hükümet programının, bildiğiniz gibi, bir mad
desini bu teşkil ediyordu; «harb sanayiine ve 
millî sanayie büyük önem verileceği» Hükümet 
programında yer almıştı, bu husus planlanmak
tadır. Her sene bütçemizin verdiği imkân nis-
betinde ve dışardan aldığımız takviye nisbetin-
de harb sanayiimizin; daha doğrusu millî sa
vunmamızın silâh ve mühimmat ihtiyaçlarını 
Hükümetimiz memleket içerisinden temin etme 
çabasında olacaktır. Büyük Meclisin de Hükü
met programını, hemen hemen ittifakla kabul 
etmiş old"#u bu politikayı tasvibetmiştir, bu 
hususta Hükümeti destekliyecektir. 

Bu sebeple, arz ettiğim gibi, ihtiyaca göre 
hücumbotlar, güdümlü mermiler, tesir sahası 
geniş olan silâhlar alınacaktır, özetle arz ede
cek olursam; Deniz Kuvvetlerimizi güçlendir
meye imkân verecek bir yetki kanunu tasarısı
dır. Bu yetki, ihtiyaçlara göre kullanılacaktır 
ve bu yetkinin en iyi şekilde, en tasarruflu şe
kilde de kullanılacağından emin olmanızı rica 
©derim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Gaaroğlu, buyurunuz 
efendim. 

NACÎ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, çok hayırlı 
bir kanun tasarısının Mecliste müzakeresi sıra
sında şahsan heyecanlandığımı için. Yüce Mec
lis huzurunda bu mevzuda birkaç cümle de, ka
rınca kararınca, ben arz edeyim niyeti ile hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmlarınız oldu
ğu üzere, işletme Vergisinden. Türkiye de gün
begün. gelişen turizm hasılatından, ve işçi ge
lirlerinin husule getirdiği büyük meblâğlar do-
lavısiyle artık bütçemiz, tediye muvazenesi iti-
barivle. eski güçlüklerini arz etmemektedir. 

Bu durum muvacehesinde; arkadaşlarımın 
'söylediği gibi, «taşıma su ile değirmen dön
mez» kaidesinden mülhem olarak, Türkiye'de 
Gölcükte ve buna muvazi bir iki askerî tersa
nemizde gelişmekte bulunan harb gemisi sana
yiinin biraz daha itmam, biraz daha kuvveden 
fiile çıkmasını temin zımnında, modern gemici-
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lik, modern harb sanayii düşünülerek, Yüce 
Meclisin 500 milyon yerine, istikbale nozaf ol
mak üzere, biraz daha bu işi teşvik edici mahi
yette, beş yıllık, on yıllık plânlar içerisinde da
ha fazla bir katkıda bulunmasını lüzumlu görü
yorum. 

Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin askerî stratejik 
durumu, etrafımızın adalarla çevrilmiş bulun
ması, Barbaros'un torunları bulunan bizlerin 
bu mevzu üzerine biraz daha eğilmemizi intacet-
tirmektedir. 

Bir tasarruf bonoları mevzuu vardır. Bu 
mevzu muallâktadır. Ben, Hükümetten istir
hamda bulunııvorum; Türk Milletine, ne yapa
cağını bilemediği bu tasarruf bonolarından hâ
sıl olan faizini, hiç olmazsa faizini, bu gibi ha-
vırlı tesislere her an yatırmaya amadedir. Hiç 
olmazsa ilk plânda yanacağımız şey ki, bu hu
susta ben, mevzuun ehemmiyetine binaen tümü 
üzerindeki görüşlerimi bu şekilde uzun uzun 
ar*5 «t+ikten sonra; birinci maddi ile ilgili ola
rak 500 milyonun 1 milyar 400 milyona çıka
rılması ve her sene bütçeden 200 milyon liranın 
harb ffemileri vammı sanayiine ayrılma'"» husu
sunda bir takrir vermiş VnıMnuyorum. Yavuzun 
veri doldurulmamıştır Türk donanmasının bir 
muborpJn.fi g-emi'si bile yoktur. 

Yüco Meclise saygılarımı arz ederken tak
ririme iltifat buyurulmasinı, bilhassa istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş

kaca görüşecek milletvekili? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden 
harb gemileri, harb gemisi cihaz ve silâhlan ve 
harb gemisi inşa malaemesi satmalınmasma 

dair Kanun 

Madde 1. — Deniz kuvvetlerinin iihtivacı 
olan harb gemilerinin veya harb gemisi yapı
mında gerekli olup dâhilden temin edilmiven 
malzemelerin veya savaş güçlerini artırmak 
amacı ile harb gemilerine monte edilecek teçhi
zat silâh ve sistemlerinin yabancı memleketler-

http://muborpJn.fi
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den satınalınması için yıllık ödeme miktarı yüz 
milyon lirayı geçmemek üzere beşyüz milyon 
liraya kadar gelecek yıllara sâri yüklenmelere 
girişmeye Millî Savunma Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Deniz Kuvvetlerine yaJbancı memleketlerden 

muhrip satınalınması hakkındaki kanun teklifi
nin, birinci maddesinin, 

«Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan harb ge
milerinin alınması ve harb gemisi yapımında 
gerekli tezgâh ve askerî tersanelerin kurulması 
ve geliştirmek için her yıl 200 milyon lira sarf 
edilmek üzere 1 milyar 400 milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri yüklenmelere girişmeye 
Millî Savunma Bakanı yetkilidir.» 

Şeklinde olmasını arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Naci G-acıroğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLAN KOMlSYONU BAŞKANI CAVtT 
TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Sayın Başkan, 
Hükümetin getirdiği ve Millî Savunma Komis
yonumuzun kabul ettiği hüküm, büyük ölçüde 
malî imkânlarımızı zorlamak suretiyle komisyo
numuzca artırılmıştır. Yeniden artırılmasına 
bütçe imkânlarımız müsait değildir. O itibarla 
katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teklife Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (O. S. Van Üyesi) — Yıllık 100 milyon 
sarf etmek suretiyle programlandırılmııştır. Da
ha fa'üla'mra ihtiyaç duymuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «bir program 
meselesidir» diyerek katılmadıklarını ifade edi
yorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmıiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ©diyorum. Kabul 
edenler... tE'miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde gereğince kul
lanılacak lüzumlu ödenek her yıl Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesine konulur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler. Etomiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde olarak yeni bir madde ted
vini İstanbul Milletvekili Sayın ilhamı Sancar 
tarafından istenmektedir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Deniz Kuvvetlerine, yabancı memleketler

den harb gemileri, harb gemisi eihaız ve silâhlan 
ve harb gemisi inşa malzemesi satmalınmasına 
dair kanun tasarısı ile, yıllık ödeme miktarı 100 
milyon liraya kadar ve gelecek yıllara sâri 
yüklenmelere girişmeye Millî Savunma Bakanı 
yetkili kılınmaktadır. 

Harb gemileri inşası ve donatılması sebebiy
le yurda ithal edilecek teçhizat, .silâh ve sistem
ler için birçok vergi, resim, hare ve ardiye üc
reti ödenmek durumunda kalınılacak ve bu se
beple verilen ödeneğin çok altında bir miktar 
fiilen kullanılma durumuna girecektir. 

Bu sakıncayı kaldırmak için tasarı metnin
de aşağıda tanzim edildiği gibi bir maddenin 
yer alması gerekmektedir. 

Teklif edilen maddenin tasanda üçüncü 
madde olarak yer almasını ve diğer maddelerin 
buna göre numaralandırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Îlhami Sancar 

«Madde 3. — Birinci maddede belirtilen 
amaca uygun olarak satmalmacak malzeme, 
teçhizat, silâh ve sistemler her türlü vergi, re
sim, hare ve ardiye ücretlerden muaftır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI CAVÎT 

OKYAYUZ Vîçel) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen

dim?... 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKATTI FERÎD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılıyoruz efen
dim. 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyor. 

Üçüncü madde olarak okturan -metnin tasa
rıya ithal edilmesi hususunu oylarınıza *rz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul eteniyenter... 
Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü., maddede ayrıca tedvin edildiği veç
hile, dördüncü maddeyi okutuyorum, 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edile
cektir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı, 
Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 arka
daşı, Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal 
Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley ve İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Eminsulann zararlarının giderilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 8 er üyeden kurulu 37 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/153, 2/214, 
2/230, 2/290,2/300, 2/361) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN — 37 numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı Sayın Ahmet Buldanlı tarafından ve
rilmiş bir takrir vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünün 39 ncu sırasında bulunan Cumhuri
yet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer, Eski
şehir Milletvekili ismet Angı, Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen ve on arkadaşı, Cumhu
riyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebru
re Alksoley ve istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Eminsulann zararlarının giderilmesi 
hakkında kanun tekliflerinin, gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

37 No. lu Geçici Komisyon Başkanı 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, bura
dalar. 
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37 numaralı Komisyon Başkanı tarafından, 
gündemimizin 22 sıra numarasında kayıtlı tek
lifin bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususu talebolunmuştur. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu). — Tümü 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Daha ev

vel grup adına söz istemiş bulunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, grup adına 

mı konuşacaksınız? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Grup adı

na, daha evvel müracaat etmiştim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanının 
da bir tebliği var : Grup adına konuşma talep
leri yazılı olarak grup yetkilileri tarafından bil
dirilir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Grup ida
re heyetindeyim. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, artık.. Grup yet
kilisi yazar bize, mesele hallolur. Her arkada
şın «grup adına» demesi, bizi biraz müteyakkız 
olmaya davet ediyor. 

Buyurun, Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 27 Mayıs 1960 
ihtilâlinin, Silâhlı Kuvvetlerimizin en kıymetli 
unsurlarından 7 000 kişiyi, kahredici karariyle, 
on yıldan beri inim inim inlettiği hepinizin ma
lûmudur. Ordudaki 2 800 kurmay subaydan 
2 611 i emekli edilmiştir, geriye yalnız 189 kur
may subay kalmıştır. Bu emekliye ayrılanların 
içerisinde general olmalarına 8 gün kalan, 6 
ayı, bir senesi kalanlar vardır. Allah gösterme
sin Türkiye işgal görseydi, bu kadar gaddarca 
bir karar alınmazdı, muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, kanun teklifi ile 
ne alâkası var?.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Var, Sa
yın Başkanım. 

İBAŞKAN — Bir mağduriyetin giderilmesi 
için Emekli Sandığı Kanununda bir tadil iste
niyor Lütfen o noktaya gelin. Hassasiyetinizi 
kabul ediyorum. 



M. Meclisi B : 108 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki, Sa
yın Başkan. 

2 611 Hava, Kara, Deniz kurmay subayını 
göz kırpmadan emekli eden ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde yalnız 189 kurmay subay bıra
kan; 254 generalden 285 ini göz kırpmadan 
emekli eden ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde yal
nız 19 general bırakan ve Türk Silâhlı Kuvvet
lerini harp gücünden, insan gücünden mahrum 
eden 42 sayılı Kanunun açtığı yaralar bugüne 
kadar devam etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
tühtilâlin açtığı diğer yaralar tedavi edilmiş, 

fakat maalesef en büyük hançer yarası tedavi 
edilmemiştir. Bu kanun teklifi, bu yarayı sar
mak için getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Getirilen kanun teklifi, 2 Ağustos 1900 ta

rihi ile 5 Ocak 1961 tarihleri arasında 42 sayılı 
Kanun gereğince o zamanki Millî Birlik Komi
tesi tarafından resen emekli edilen kişileri ih
tiva etmektedir. Bunun dışında, gene aynı ka
nunla 6 Ocak 1961 den sonra emekli edilen 225 
kişi daha vardır. Ben de komisyon âzasıyım; 
Komisyon âzası arkadaşlarım lütfen buyurdu
lar, 6 Ocak 1971 tarihini kabul buyurdular, 
ama bu tarihten sonra emekliye ayrılan 225 bü
yük rütbeli Eminsu mensubu arkadaşlarımız 
vardır, bunlar bu kanun teklifi dışında kaldığı 
takdirde büyük bir adaletsizlik olmaktadır. Bu 
hususta bir önerge verdim; onların da bu ka
nun teklifi kapsamına ithal edilmesini arz ve 
istirham ediyorum. Böylece bu yara tamamiyle 
sarılacak ve büyük bir adaletsizlik telâfi edil
miş olacaktır. Birinci istirhamım budur. 

İkinci hususa gelince, muhterem arkadaş
larım : 

O zaman, generallik sırası gelen emekliye 
ayrılmış albaylar bu kanun teklifinden hiçbir 
şey istifade edemiyor. Bir teklif vereceğim.. 

BAŞKAN — Onu veremezsiniz, Sayın Tos
yalı. Çünkü, Komisyon üyesisiniz, Komisyonun 
metnine karşı teklif veremezsiniz, aleyhinde de 
konuşamazsınız. İmzanız var. 

MASAN TOSYALI (Devamla) — Başka bir 
arkadaş vasıtasiyle, komisyonda temin edeme
diğimiz bir hususu, burada telâfi ettirmek isti
yorum. Yalnız arkadaşlarımın bilgisine arz et
mek istiyorum. 
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Kurmay binbaşı, sınıf binbaşısı, yarbay olan
lara bâzı haklar veriyor, bu kanun. Yalnız o za
man albaylık üç sene idi, bu kanunla albaylara 
hiçbir şey tanınmamaktadır. Onlara da, gene
ral olmuş gibi, hakkını verirsek bu adaletsizlik 
telâfi edilmiş olur... 

(BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müsaade etseniz 
de bu uzun yıllardan beri temadi etmiş mağdu
riyeti, müzakerenin süratle devamı bakımından 
bağlasak. 

Konuşmanız bitti mi, Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti, efen
dim. 

Bu hususun da dikkat nazara alınmasını is
tirham ediyorum. Kanun hakikaten yerinde tek
lif edilmiştir, iltifat buyurmanızı saygılarımla 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
run. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Grup adına mı, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup kelimelerini kabul etmi
yorum. Çünkü, bir arkadaş kalkıyor, söz isti
yor, bu arada da «grup adına» diyor. Pek tabiî 
bir iltimasa mahal veriyor. Başkanlık müşkül 
durumda kalıyor. Eğer grup adına konuşacak 
arkadaşlarımız varsa, daha evvel yetkili arka
daşlarımız Başkanlığı ikaz ederler, sonra da 
Başkanlığı muaheze etmezler. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Estağfu
rullah, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin, size söy
lemiyorum, Sayın önder sordu da.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuza gelmiş olan bu kanun teklifi 
üzerinde M. G. P. nin görüşlerini kısaca arz 
etmeye çalışacağım. 

27 Mayıs 1960 Devrimini takiben 2 Ağustos 
1960 tarihi ile 27 Şubat 1961 tarihleri arasın
da kütle halinde, bunu takibeden beş sene içe
risinde de parça parça olarak 29 Temmuz 1965 
yılma kadar Millî Birlik Komitesi tarafından 
42 sayılı Kanun ahkâmına göre emekli edilen 
subaylara «Emekli İnkılâp Subayları» kısa 
adiyle «Eminsu» denir. 

Millî Birlik Komitesi bunları, o gün ordu
nun içinde bulunmuş olduğu şartlara göre kad
ro fazlalığım, sulbaylan gençleştirme esasını ve 
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rütbe enflâsyonunu önlemek ıgilbi düşüncelerle 
emekli etmişti. Buna mukabil aksi {görüşlerde 
olanlar da, Ibu emeklilik işlemine «EOYÜNSU 
faciası» adım takmıştı. 

ıO ıgiinün şartlarında «'Dilekçe verilmeseydi» 
denilebilir, fakat 'herkes dilekçe vermeye 
medbur idi. ihtilâl havasının, atmosferinin 
tazyiki ile Iher subaydan Ibu dilekçe alındı; zi-
ra, verilmeseydi, dilekçe vermiyenlerden emek
li olanlar Ibir senelik maaş tutarında ikramiye 
ile ve âzami yüzde 190 üzerinden bir maaşla 
emekli edilecektirdi. Yıllar boyu (hizmet et
miş bir subay böyle bir haksızlığa mâruz kal
mamak 'için (hu dilekçeleri verdi. Böylece 
7 000 e yakın arkadaşımız bir kısmı (kütle ha
linde, <bir kısmı da beş yıl içerisinde peraken
de perakende emekli edildiler, ama bu emek
li olanlar ağır töhmet altında kaldılar, âdeta 
itibarlariyle elendiler, Ibirçokları ıbeyin kana
masından, felçten, kalb sektesinden hayata göz
lerini yumdu ve (bir kısmı da halen yaşamakta 
ve mecnunâne (bir hayata hürünmüş vazıyette, 
âdeta yaşıyan ölülerden farksız oldular, dün
yaları tükendi. Ocaklarından zamansız ayrıl
maları onları çökertti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İnsanın ailesinden, vatanından ayrılması 

ne (kadar zor ve acı 'ise, Ibir ocaktan genç yaşta, 
zamansız ayrılmanın ıstırabı da onun kadar >zor 
ve acıdır. Ocaklı olanlarımız hunu çok iyi tak
dir edeceklerdir, işte, tgenç yaşta, beklenilmi-
yenhir çağda ocağından olmuş olmak, hu ar
kadaşların pekçoğunun aileleriyle beraJber ma
nen çökertti, yaşanması güç olan dert ve ıstı
raplara hüründlürdü. Bu arkadaşlardan bir kıs
mı o yıllar içerisinde üzüntülerinden, ıstırap
larımdan ve sanki suçluymuş gibi, yüzleri kara, 
alınları lekeliymiş gibi yıllarca sokağa çıkama
mış, hattâ eşine, dostuna görünmiyenleri dahi 
olmuştu. 

Bu tasarrufun yapılışından hemen sonra bir 
hasın toplantısında o 'günün Devlet Reisi rah
metli Cemal 'Gürsel de hu mevzu için «Ordu
nun kolunu, kanadını kırdık. Bu ıbir haksızlık 
oldu. Haksızlıktan dönmek hır fazilettir» di
yerek, işin başında olan Ibir kîımise olarak, bu 
operasyonun haksızlığını kabul etmişti. 

Beyler, içinizde askerlikten gelen arkadaş
larımız var. Orduda fevkalâde olaylar müs-

4 . 6 . 1971 O : 1 

tama, kaza, hela, iftira hali müstesna, her subay 
Allah ömür verdikten sonra, normal yaşantısı 
ile albay olur ve öyle emekli olur. Bunların 
hepsi «general olur» diye hür iddiamız yok, 
pek azı general olur, ama Iböyle hir tasarrufa 
mâruz kalmamış olsalardı hu arkadaşların 
cümlesi albay rütbesine gelecekti. Bunlardan 
bir kısmı emekli olduktan sonra (sivil sektörde 
vazife aldı, harem derecesi bakımından aybay-
lık derecesine yükseldi, ama (bine yakın arka
daşımız vazife alamadı, açıkta kaldı, işte hu
zurunuzda gelen hu kanun teklifi kabul edilir
se hu arkadaşların, mânevi olduğu kadar mad
di ıstırapları da giderilmiş olacaktır. 

Esasen hu arkadaşlarımızın hiçbirisi «Biz 
orduya dönelim, rütbemizi takalım, eski arka
daşlarımız seviyesindeki rütbeye kavuşalım» 
demiyorlar. Manen onore olmak istedikleri bi
rinci plânda gelmekte, ondan sonra da madde
ten içinde bulundukları müzayaka halini gi
dermek arzuları gelmektedir. 

insan hakları gereği, adalet anlayışı, sos
yal adalet gereği, hukuk devletlerinde şim
diye kadar yapılagelen icraat ve geçmişteki 
"benzerleri hu arkadaşlara hu haklarının ve
rilmesini gerektirir ve Yüce Meclisinizin buna 
benzeyen operasyonlarda hak sahiplerine hak
larını verdiği gibi, bunların da haklarını vere
ceğine M. G. P. Grupu olarak inanmış bulun
maktayız. 

Biz, Millî Birlik Komitesinin, ihtilâl havası 
içersinde, o günün şartlan altında bunu «haklı 
yaptı» veya «haksız yaptı», isabetli « yaptı, 
isabetsiz yaptı» diyerek o günün muhasebesini 
yapacak değiliz. Sevahıyla, günahiyle hatalı ve 
doğru taraflariyle bunu tarihe bırakıyoruz. Biz, 
sadece arkadaşlarımızın içinde bulundukları ıs
tırapları dindirmek, on yıla varan hir süre içeri
sinde acılarla, dertlerle tükenmiyen yollarının 
bitmesini, affedilmez kütle olmaktan çıkmala
rını ve itibara kavuşmalarını arzu etmek bakı
mından M. G. P. olarak bu kanun teklifinin le
hinde oy kullanacağız. 

O günlerin havası içerisinde bu subay arka
daşların hiçbirisi memleketin yüce menfaatleri
ni düşünerek haklarını aramak için sokağa dö
külmediler, hiçbir eyleme girişmediler. Şahsi 
terbiyelerinin yüceliği, ordudan almış oldukları 
vatanperver duygularının üstün meziyetlerinin 
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icabı sustular ve bir dernek kurarak müspet olan 
hukukî yollardan haklarını aramaya devam et
tiler ve bir subaya yanaşır vatanperverliğin 
müstesna örneğini göstererek bugüne geldiler. 

Bugün orduya dönmenin imkânsızlığını ka
bul eden bu arkadaşlarıma tashihi mümkün 
olan bir hakkın verilmesi, huzurunuza gelmiş 
olan bu kanun teklifinin kabul edilmesiyle müm
kün olacaktır. 

Bu. arkadaşlardan bir kısmı emekliye ayrıl
dıktan sonra öğretmenlik yapmak suretiyle bir 
kısmı da sivil savunmada vazife almak suretiy
le barem derecelerinde hiçbir kayba uğramamış
lar ve kendilerini tatmin eder duruma gelmiş
lerdir, ama biraz evvel de arz etmiş olduğum 
gibi, bir kısmı hiçbir vazife alamadıklarından 
müşkül durumdadırlar, mağdur olmuşlardır. 

Millî Birlik Komitesi, o günlerde çıkarmış 
olduğu birçok kanunlar ve icraatlar karşısında 
yargı organlarına müracaat kapılarını kapamış
tı. Bunlar için de keza aynı kapıyı kapadığı 
için bu arkadaşların hiçbirisi müracaat kapısı 
bulamadılar. Yüce Meclisiniz, Millî Birlik Ko
mitesinden sonra, Millî Birlik Komitesinin çı
karmış olduğu birçok kanunu değiştirerek dert
leri silici, acılan giderici karar ve kanunlar çı
karmıştır. Hattâ, Anayasayı değiştirmek yolu
na gitmek şeklinde dahi bâzı icraatlara giriştiği 
hepinizin malûmudur. 

Pekâlâ hâtırlıyacağınız gibi, 147 profesör va
zifesine dönmüş, 55 1er vatanlarına memleket
lerine kavuşmuşken, bugüne kadar ele alınmı-
yan,-kenara itilen mevzu, eminsular mevzuu ol
muştur. Eminsuların bugün içinde bulun
dukları şartlar çok ağırdır. Pek çoğu da genç 
yaşta binbaşı ve yarbay rütbesinden emekliye 
ayrılan kişilerdir. Bu kabîl icraatlarda Fransa 
Hükümeti, daha düne kadar devam edegelen 
hâdiselerini unutmamış olduğumuz Yunanis
tan'da krallıktan sonra gelen bugünkü Cunta 
Hükümeti ve hattâ yakın bir tarihte yine Yüce 
Meclisiniz yaş haddinden mütevellit albaylara 
verilen yaş haddi itazminatiyJe bu kalbîl ödenek
leri kabul etmiş ve haklılığı iade etmiştiniz. 

İşte, huzurlarınıza gelen bu kanun tasarısı 
inşallah kabul edilirse, Emekli Sandığına borç
lanmak suretiyle 1971 yılına kadar Orduda bu
lunan emsalleri misillu barem derecesi yüksel
meleri temin edilecek ve her maaş alışlarında 
yüzde 10 u kesilerek Emekli Sandığına borçla-
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rını ödemek suretiyle, 11 yıldan beri süregelen 
dert ve ıstırapları dindirilmiş olacaktır. 

Ancak, Komisyonun huzurlarınıza sevk et
miş olduğu kanun teklifinde, Millî Güven Par
tisi Grupu olarak kararımız odur M, tarih kıt 
tutulmuştur. 6 Ocak 1961 tarihi değil bu ta
rihlerde toptan emekli yapılmışlardır, bundan 
sonra 25 Temmuz 1965 yılma kadar devam eden 
süre içerisinde de parça parça, miktarı 250 ye 
varan subay, 42 sayılı Kanun 'ahkâmına göre 
emekliye sevk edilmişlerdir. Bunun da içine 
alınması bir haksızlığı giderirken, bir zümreyi 
yine haksızlıkla başbaşa bırakmamak bakımın
dan, ciddî bir işlem olacağı gerekçesiyle bir 
teklifte bulunacağız. İnşallah iltifat görür, bu 
kanun teklifi de kabul edilmek suretiyle bir 
'haksızlığın giderilmiş olacağını Millî Güven 
Partisi Grupu olarak bir kere daha duyurur, 
memlekete hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sayın 

milletvekili var mı?, Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Sayın Hanağası, buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, Grupum adına konusmıyacağım; bir 
önergem var, önergem üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Ben de «Sayın Hanağası» de
dim, grup adına demedim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Şah
sım adına konuşacağım efendini. 

BAŞKAN — Buyurumuz efendim. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Ocağı asker olan bir menşein mensubuyum. 

Burada bir yarayı sarmak için bir kanunun 
müzakeresi yapılıyor. Yoksa, şerefle yapılmış 
bir 27 Mayısa tecavüz etmek, askeri askere kar
şı sövdürmek değil.. Bu bakımdan üzgünüm. 

Sayım, arkadaşlarım; 
Bir hususu arz etmekte müsamahanızı istir

ham edeceğim. Balta hikâyesi malûm. Orma
na demişler ki, sana zarar kimden gelir? Or
man demiş ki, bana zarar kendimden gelir. 
Pekiyi, seni balta kestiği halde nasıl gelir? Bal
ta demirdendir, ama baltanın sapı nedendir? 
Bendendir. 

27 Mayısta Ordu bir fedakârlık ve feragat 
örneği vermiştir. Kendi pramidini kendi yapı
sı içerisinde, kendi yenini ve kolunu keserek 
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yapmış, örnek olmak istemiştir. Biliyorsunuz 
ki, Cumhuriyetin kuruluş tarihinden 27 Mayıs 
inkılâbına kadar olan Devlet sektöründeki 
kadrolarım şişkinliği her sektörde ayrı ayrı gö
ze çarpmıştır, fakat bumun bir tek örneğini 
Ordu, bağrına taş basa basa, uygulama yolu
na gitmiştir. Bunun sonucu olarak da, üzüle
rek ifade etmek lâzımdır M, çok kıymetli, çok 
değerli, Ordu isaflarında kalan arkadaşların
dan hiçbir yemden, özellik ve nitelik, karak
ter, meziyet bakımından geri olmıyan birçok 
silâh arkadaşlarımız, 42 sayılı Kanun hükmüne 
tabi olarak emekliye sevk edilmişlerdir. 

Gerçekte 42 sayılı Kanun, bu pramidi sağ
larken emekliye ayrılan arkadaşlarımıza, bir
takım sivil sektöre nazaran, üstün şartlar 
sağlamıştır. Meselâ, emeklilik süresini kısa ka
bul etmiş, buna mukabil yüzde 70 «misalini 
tanımış ve dolgun maaş ve ikramiye vermiştir. 
icabında bir kısmına da mesken kredi ve im
kânları sağlamıştır. Bu itibarla, her şeyi sağ
lamış olmakla beraber, «EMÎNSU» diye isim
lendirilen emekliye ayrılmış olan arkadaşlar, 
lâcivert ve hâki elbiselerin kendileri üzerindeki 
yıllarca sürem hâtıralariyle ve idealleri olan 
askerlik meslekinin son rütbelerine adım adım 
koşarken, yarı yoda bir «dur» emri verilmiş, 
bir gecenin içerisinde idealleri olan o rütbe ve 
makamlara erişmeden, masumane, bağırlarına 
taş basarak ve büyük bir vatanseverlik duy
gusuyla, «Milletimizin ve vatanımızın menfaa
ti bunu icaJbeıttiriyorsa evet» demişlerdir. Fa
kat biliyorsunuz arkadaşlar, bu ideale erişmek 
arzusu yalnız şahısların kendisinde olmaz, 
çevresindekilere de aşılanır. Maalesef her yönde 
olduğu gibi sömürücüler, istismarcılar bu ar
kadaşlarımızı cemiyet içerisinde Trirtakım şai
beli durumlar içerisine sokmuşlar : Yok, yete
nekleri kâfi değildi; yok, yükselme durumumda 
değillerdi, kulağı duymuyor, gözü görmüyor
du, ayağı topaldı, kendisi şöyleydi, böyleydi 
gibi isim ve isnatlar altında bu arkadaşlar çev
rede asla ve asla muhatabolmıyacakları, fakat 
birçok kendini bilmezin uygunsuz hitaplarına 
muhatabolmuşlardır. Bunun yarası ve acısı şüp
hesiz ki derindir, 

Yalnız, bir kamun çıkarken bir zümreye, 
bir sınıfa çıkmaz, heyeti umuımiyeye şâmil ol
ması gerekir. Siz, şu tarihten alın şu tarihe 

getirin, bunlara bu hakkı verin de, ondan son
rakilere bu hakkı tanımayın.. Bu adaletsizlik
tir, buna hiçbir arkadaşımın iştirak edeceğini 
sanmıyorum. Şayet, bu kanun Yüce Meclisi
mizin tasvibinden geçecekse, 42 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği tarihten, meriyetten kalkış 
tarihine kadar ordudan aynı hükümlerle ayrıl
mış olan bütün arkadaşlara da teşmil edilmesi, 
uygun, yerinde, âdilâne olur. 

Binaenaleyh, şu hususu sağlamakta fayda 
var : Esasen kesin olarak bilmemekle beraber, 
bu kanun tasarısımım şümulü içerisine giren 
emekli subay sayısı 4 479 kadardır. Ondan 
sonra 29 Temmuz 1965 tarihine kadar olan dev
rede ise, 255 kadar subay arkadaşımız aynı 
statüye tabi olarak emekli olmuşlardır. Bu 
arkadaşların da aynı kanun çerçevesine alın
masını ve EMtNSU'lar hakkında, onların acı
larını dindirici bir karara benim de yürekten 
katılacağımı, ıbunum neticesi olarak da bir ya
rayı elbirliğiyle sarmamızın uygun olacağını 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-
yen başka sayın Milletvekili var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. Binnetice kamun red
dedilmiştir. 

Açık oylama sonuçlarımı arz ediyorum : 
29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk 

Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkımdaki kanun tasarısının açık oylama
sına 86 üye katılmış; 76 kabul, 10 ret oy kul
lanılmış olup yeterli sayı sağlanamamıştır. 

Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden 
4 muhrip satıınalrnması için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanun. 
tasarısının açık oylamasına 64 sayın üye katıl
mış ; 64 kabul oyu kullanılmış, yeterli sayı sağ
lanamamıştır. 

Çalışma süremizin de sona ermek üzere ol
ması ve müzakereye vaz'edeceğimiz her hangi 
bir kanunun, geri kalan kısa çalışma süresi 
içinde bitmesine imkân bulunmadığını göz 
önünde bulundurarak, 7 Haziran 1971 Pazar
tesi saat 15,00 te toplanılmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,43 
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9 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve hu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların 'sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 86 

Kabul edenler : 76 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 359 

Açık üyeliMer : 5 

[Kabul 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
M. Kâzım özeke 
tlhami Sancar 
N'aime İkbal Tokgöz 

ÎZMÎR 
Mustafa Akan 

KARS 
Turgut Artaç 

edenler] 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. ŞeVket Doğan 
Vedat Âli Özkan 

KIRKIiARELÎ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodaman>oğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilllmi Balcı 
Mehmet Kazova 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrı d ağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Telkin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tural 

AYDIN 

Mehmet Çelik 

İÇEL 

Turhan özgüner 

İSTANBUL 

Ferruh Bozbeyli 

ÎZMÎR 
Coşkun Karagözoğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SİNOP 

Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

1 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 
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Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden dört raıulhrip satınalınması için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldeım 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLÎS 
Kenan Mümtaz Akı gık 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
öevaıt Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 64 

Kabul edenler : 64 
Reddedenler : 0 

Çekimserler ; 0 
Oya katılmıyanlar : 381 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
ESKİŞEHİR 

B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sanear 

İZMİR 
Kemal önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

M. Şevket Doğan 
Vedat Âli özikan 
M'ehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Ertbek 
Mesuıt Erez 
ilhan Ersoy 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 

[Açık üyelikler] 
Diyrabakıır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Nevşehir 1 
Maılatya 1 

NÎĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kazova 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Yekûn 

İ^OKt 
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GÜNDEMİ 

108 NCI BİRLEŞİM 
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S a a t : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kurutana üy-e seçimi 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VS GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 
TIRILAN İŞLER 

X 1. — İş kamımı tasarısı ve 23 mira aralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm. 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Rize Milletvekili Erol AkçaPm, 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 
1965 tarifli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
numun 79 ncu maddesine hir fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifi hakkında Cumhuriyet 

Senatosu Başkanlığı tezkeresfi. ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/407; Cumhuriyet Senatosu 2/310) 
(Millet MeoMlsi S. Saiyılsı : 241 ve 241 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1950) 
(Dağıtlmıa tarihi 7 . 5 . 1971) 

3. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

4. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

5. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 



Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

8. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1970, 
Ocak, Şubat 1971 ayları hesabıma ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/15) 
(S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

9. — Millet Meclisi idare Aımiırlerinin, 
5 . 1 . 1961 (tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 mad
de eklenımesine dair kanun teklifi halikında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cuımıhuriiyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/421; Cuhmuriyet Senato
su 2/309) (Millet Meclisi S. Sayısı : 332 ve 275; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1529) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 5 . 119711)' 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B . BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. •— Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Makbule kızı FerÖiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 ,1970) 

3. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 

ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

4. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

5. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalıik loanun ıteklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma taribi : 
10 .3 .1971) 

6. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123-. e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

7. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun : teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tairihi : 
15 . 3 . 1971)• 

X 8. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasanın ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 10. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge-



si (2/171) (S. Sayıaı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) -

X 11. — Noterlik kamunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Malâye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

12. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü 'maddesinin 2 ve 3 neü fıkra
sının daldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzmir Milletvekili Burhamettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
'kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 13. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkımda kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

14. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı Ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

15. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve iskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku-
ruâ'an 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 16. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerimin değiş
tirilmesi ve bu 'kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
'komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1971) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 

ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

18. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nıasbedilenlere giyecek ve teçhizat -verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşınım, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hak
kımda kanun teklifi ve içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

19. — 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Kanununa geçici bir madde eklenımıesd hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/450) (S. Sayısı : 319) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1971) 

X 20. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satınalınması için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savununa ve Plân ko
misyonları raporları (1/31) (S. Sayısı : 320) 
(Dağıtana tarihi : 14 . 5 . 1971) 

21. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri tazminat Kanunumun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarüh 
ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nıci maddesinin 
eon fıkrasının değiştirilmesi hakkımda kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları 
raporları (1/384) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma 
tarihi : 14 . '5 . 1971) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı, 
Çanakkale Milleltıvekili Zekiye Gülsen ve 10 ar
kadaşı, Cumruriyet Senatosu Afyon Üyesi Ke
mal Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul! 
Üyesi Mebrure Aksoley ve İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Emimsuların zararlarımın gideril
mesi hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve -
Plân komisyomlanmdan seçilen 8 er üyeden ku
rulu 37 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/153, 2/214, 2/230, 2/290, 2/300, 2/361) (S. 
Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1971) 

X 23. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru^ 
mu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1971 
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24. — Harb okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili îllhami Sancar ve 15 arkada
şınım, Bari) okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/1*60, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtıma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

X 25. — Çocuklara karşı nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
mun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/380) (S. Sayısı : 324) (Dağıt
ma tarihi,: 24 . 5 . 1971) 

X 26. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kamun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri koımisyom-
ları raporları (1/3719) (S. Sayısı : 325) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 5 ., 1OT1) 

X 27. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 
'28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin Swaziland Kiralığına (teşmiline dair 
'(•4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notala
rın teatisi ile yapılan Andllaşmamım onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adaleit ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/433) (S. Sayıısı : 326) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1971) 

X 28. — Hukukî veya ticari mevzularda adlî 
ve mahkeme dışı evrakın yalbancı memleketiler
de telbliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun 'bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri (komisyonları raporları 
(1/388) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
'24 i S . 1971) 

29. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili İlhama Sancar ile 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Milî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

30. — Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (h) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 'kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı J 329) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

31. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okul açılmasına ıdair 10 . 3 . İİ&54 
'tarihli ve 6374 sayılı Kanunum 'kaldırılmasına 
Ve İstanlbui Teıknik Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkımdaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellere Mühendislik - Mi
marlık Fakültesi haslığı altında yeni kadrolar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (1/409) (S. 
Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1971) 

32. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/372) (S. Sayı
sı : 335) (Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1971) 

X 33. — 6475 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendi
ne ek kararım -tadiline dair Kuzey - Atlantik Kon
seyi Kararının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/109) (S. Sayısı :336) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1971) 

34. —• Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimse
lere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele ya
pılması hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kamun tasarısı ve Dış
işleri ve Çalışma komisyonları raporları (1/105) 
(S. Sayısı : 111 ve 111 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 2 . 6 . 1971) 

35. — Sosyal güvenliğin asgari normları hak
kındaki sözleşmemin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kamun tasarısı ve Dışişleri ve Ça
lışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sayısı: 
112 ve 112 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1971) 

36. —• İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım özeke ve İzmir Milletvekili Burhamet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Deniizli Milletvekili 
Hasan Korkmazca!! ve 7 arkadaşınım, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar .Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 
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29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve plân komisyonları ra

porları (1 /437) 

T. C. 
Başbakanlık 5.2. 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1152/1478 

Mtl/UEfT ıMECMSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye Baikanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Denvirel 

Başbakan 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergi i Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı gerekçesi 

GENEL GEREKÇE : 

29 . 7 . 1970 tarihimde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş oian 1®19 sayılı Emlâk 
Vengisi Kanunu ile mevcut Bina ve Arazi vergileri yeni ve modern bir sistem dâhilinde ve âdil 
bir şekilde yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Yeni kanunla bu vergilerin uygulanması özel 
idarelerden alınarak Maliye Bakanlığına devredilmektedir. Ancak bu devir, uygulama bakımından 
olup, yergi hasılatı esas itibariyle nraflıallî idarelerin finansman kaynağını teşkil edecektir. 

II . '3 . 19711 tarihimde yürürlüğe girmesi gereken Emlâk Vergisi Kanununun getirdiği büyük 
ölçüdeki reform tedbirlerinin başarıyla gerçekleşebilmesi, bir taraftan sayılan milyonları bulan 
mükellef kütlesinin yeni esasları anlayıp benimsiyebilmelerine, diğer taraftan Maliye Bakanlığımız 
Gelirler Genel Müdürlüğü taşra kuruluşunun bu esaslara göre organize edilerek (bunları uygulı-
yabilecek hale gelebilmesine bağlıdır. Yurdumuzun ancak yer yer ve küçük bir nisbeftte kadastro
sunun tamamlanabildiği ve diğer kısımlarında ise tapu kayıtlarının etkili ve verimli bir Emlâk 
Vergisi uygulamasına elverişsiz durumda bulunduğu dikkate alınırsa, 11310 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununun', âdil ve objektif bir şekilde uygulanmasını sağlıyalbilm'ek için, hazırlık çalışmalarının 
son derece titiz ve plânlı olması gereği kendiliğinden ortaya çıkar. 

(Kamunun kabul edildiği 29 . <7 . 1970 tarihinden itibaren bugüne • kaldar geçen zaman içerisin
de Maliye Bakanlığında yoğum ve sistemli çalışmalar yapılmış, kanunda öngörülen vergi değerle-
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linin tesfoitinlde nazara alınacak normlara ilişkin tüzük tasarısı hazırlanmışı ve uytgulamaya ait di
ğer haızırlıMar da tamamlanmıştır. Ancak, bu hazırlık çalışmaları göstermiştir ki, Emlâk Vergisi 
reformunun başarıyla gerçeikleştirilebilmesi için 'gerek geniş mükellef kütlesi gerekse Maliye ku
ruluşu bakımından yeni tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan, yeni kanunda beyannamelerin 197İ1 bütçe yılında Maliye Verlgi dairelerine ve^ 
rilmesi öngörülmekle beraber, mükellefiyetin 1Ö7B bütçe yılımdan itibaren başlıyacağı hükme bağ
lanmış olup, 1971 bütçe yılında vergilerin hangi idarece alınacağı tâyin edilmemiş (bulunmakta
dır. 

Ara edilen sebeplerle Bina, ve Araızi vergileri ile /bunlara bağlı olarak alınmakta olan diğer ver
gilerin tarih, talhakkuk, tahsil ve diğer işlemlerinin halen mer'i olan hükümlere göre 1971. bütçe yılın
da da özel idarelerce yürütülmesi faydalı görülmelktedir. 

Her ne kadar, Emlâk Vergisi Kanununun beyanname verilmesine dair bükümlerinin 107(1 bütçe 
yılı içinde uygulanması mümkün ise de, bu hal vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsili bakımından mü
kellefler için karışık bir durum yaratacak ve aynı vergiler için mükelleflerin iki ayrı idare tara
fından iki defa işleme talbi tutulması gibi kendileri bakımından ağur bir 'külfet teşkil edecek bir 
sonuç doğuracaktır. Diğer taraftan sadece beyanname almak üzere Maliye Bakanlığı taşra kurulu
şunun şimdiden genişletilmesi ise genel bütçeye munzam bir külfet getirecektir. 

'Bu sebeple, Emlâk Vergisi beyannamelerinin verilme zamanının 11973 bütçe yılına alınması, 
tarh, tahakkuk, tahsil ve diğer işlemlerinin de bu Ibütçe yılı başından itilbaren yapılmasının isabetli 
bir tedbir olacağı düşünülmektedir. 

Yukarda belirtilen sebeplerden dolayı hazırlanan bu değişiklik ta tansı ile Bina ve Arazi vergi
leri işlemlerinin halen mer'i olan hükümlere göre 'Ü9I71 bütçe yılında da özel idarelerce yürütülme
sine devam edilmesini sağlıyacak hükümler getirilmiş, öte yandan Emlâk Vergisi beyannameleri
nin Maliye Vergi dairelerince 1&7& bütçe yılı başından itilbaren alınması ve mükellefiyetin de aynı-
bütçe yılı başından itibaren1 başlatılması yönünde kanun hükümlerinin değiştirilmesi cihetine gidil
miştir. 

(Bu arada, Devlete ait arazi için beyanname verilmiyeceğine dair bir hüküm getirilmiş, ayrıca 
vergi hâsılatından1 mahallî idarelere verilecek payların hesaplanmasını gö'steren madde hükmüne de 
açıklık kazandırılmıştır. 

TASARI MADDELERİNİN GEREKÇESİ : 
Madde 1. ,—. Tasarının (bu maddesi il'e Devlete aidolan arazi için beyanname verilmiyeceğine 

dair bir hüküm getirilmiş bulunmaktadır. 
Bilindiği üzere, Devlete ait arazinin büyük bir kısmım Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan arazi teşkil etmektedir. 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi ise mevcut hükümlere göre tapuya kayde

dilmediği gibi 'bunların adedleri ve nerede bulunduklarının ibilinmesi de imkânsızdır. 
IBu sebeple, Devlete ait arazi için beyanname verilmemesi kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Tasarının bu maddesi ile Emlâk Vergisi hasdatından mah'allî idarelere verilecek 

payların hangi esas ve ölçülere göre verileceği yeniden tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Kanunun 38 nci maddesine göre vergi hasılatından verilecek payların befediye sınırları içinde 

ve dışında bulunan emlâktan alınan miktarlar esas alınarak dağıtımı öngörülmektedir. Payların 
bu şekilde dağıtımı, emlâkin bulunduğu her belediye itibariyle vergi tahakkuk ve tahsil miktarla
rının ayrı ayrı bilinmesini gerektirmektedir. Böyle bir dağıtımın yapılması hesapların belediyeler 
itibariyle tutulması ve her belediye için hiç olmazsa bir tahsil şubesi kurulması gibi vergi dairesi 
kuruluşunun genişletilmesi ve giderlerin çoğaltıl ması sonucunu doğurur. 

Diğer taraftan belediye sınırları çok defa değişmekte, bazan yeni belediyeler kurulmaktadır. Bu 
hal emlâkin bulunduğu yere ait kayıtların bu yönden de devamlı takibine ve beyan olunan değer-

Mile t Meclisi (S. Sayısı : 315) 
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lerin belediye sınırlan içinde ve dışında bulunan emîâke aidolup olmadığının araştırılması gibi ver
gi idaresi için takibi güç olan ve karışıklıklar yaratan durumun ortaya çıkmasına sebebolur. 

Vergi hasılatından verilecek payların belediye sınırları içindeki ve dışındaki emlâkten aîınan 
ıriilkfcarllara göne ayrılıp dağıtımı, mıalhıallî İdarelerin finansman kaynaklarında da farklılıklar yaratır. 
Bilhassa şehirleşmenin fazla gelişmediği belediyeler için bu fark aleyhtedir. 

Yıukarda arz olunan sebeplerle Emlâk Vergisi (hasılatından mahallî idarelere verilecek payların 
hesaplanmasında, bir vergi dairesinin faaliyet bölgesi içindeki Emlâk Vergisi hasılatının toplu ola
rak nazara alınması kabul edilmiş ve bu hasılattan il özel idaresi ve belediyelere bellİı ve tek riisbet-
lere göre pay verilmesi uygun görülmüştür. 

Ancak il özel idaresine ayrılan payın % 3 nün kesilerek köy idareleri sermaye payı olarak 
iller Bankasına verilmesine dair kanundaki hüküm aynen muhafaza edilmiştir. 

Ayrıca bir vergi dairesi faaliyet bölgesinde birden fazla belediye bulunması halinde, belediyelere 
ait payların nüfus miktarları esas alınarak dağıtılacağı hükmü maddeye eklenmiş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesi ile bina, arazi, buhran ve savunma vergilerine ait halen 
mer'i olan mevzuatın 1.3.1972 tarihinden itibaren kaldırıldığı hükme bağlanmıştır. 

Bununla Emlâk Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1.3.1971 tarihi ile 1.3.1972 tarihi arasın
daki devrede eski hükümlere göre vergi alınması mümkün kılınmıştır. 

Madde 4. —. Tasarının bu maddesi ile, kanunun geçici 1 nci maddesinin birinci fılkrasında yer 
allan tarihler, 1971 bütçe yılında bina, arazi, iktisadi buhran ve savunma vergilerinin özel idarelerce 
yürütüleceği göz önünde tutularak 1.3.1972 şeklinde düzeltilmiş ve geçici 2 nci maddesi de, 1971 
bütçe yılında bu vergilerin alınmasını sağlıyacak şekilde değiştirilmiştir. 

Buna göre, 1971 bütçe yılına ait biha, arazi, iktisadi buhran ve savunma vergilerinin tarh, ta
hakkuk, tahsil ve diğer işlemlerinin, kanunun 4i nci maddesinde sayılan kanunlar hükümleri ge
reğince özel idare'ı'erce yapılmasına devam olunacaktır. Keza, 1971 bütçe yılı sonuna kadar olan ver
gilendirme işlemleri gerek içinde büftmulan döneme aidolsun gerekse evvelki dönemlere aidolsum 
1.3.1972 tarihinden sonra kaldırılan kanunlardaki hükümlere göre özel idarelerce yürütülecektir. 
Başka bir ifadeyle, Maliye Bakanlığınca Emlâk Vergisi uygulamasına başlandıktan sonra eski dö
nemlerle ilgili vergilere ait tasfiye işlemleri özel idarelerce ilgili dönemlerde mer'i olan hükümlere 
göre sonuçlandırılacaktır. 

Madde 5. — Kanuna efcüenen bu geçici 6 nci madde ile, Emlâk Vergisi Kanununun 5 ve 15 nci 
maddeleri hükümlerine göre yapılacak bildirimler ile 23 ncü maddesi gereğince yapılacak beyanla
rın 1972 yıllına mahsus olmak üzere aynı süre zarfında yapılması temin edilmiştir. 

Bilindiği üzere, Emlâk Vergisi Kanunu; hükümlerine göre genel beyanlar yanında ara beyan ve 
bildirimler de yapılmaktadır. Bu beyanlara ait mükellefiyet mütaakıp bütçe yılından başlamaktadır. 
Emlâk Vergisinin Maliye Bakanlığınca yürütülmesine 1.3.1972 tarihinden itibaren başlanacağından, 
bu ara fbeyan ve bildirimlerin hangi vergi dairesine verileceği tereddütDer uyandıracağı gibi ka
rışıklıklara da sebebolabilir. Diğer taraftan bu ara beyanların genel beyan sırasında tekrar edil
mesi gerekecek, bu hal ise mükellef iter için fazla bîr külfet teşkil edecektir. 

Arz edilen 'bu mahzurları önlemek için hazırlanan geçici 6 ııcı madde ile bir defaya mıahsus ol
mak: üzere bütün (beyanların 1972 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapıl'ması kabul edilmjiş ve ya
pılan beyanlara istinaden tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilere ait mükellefiyetin de 1972 bütçe 
yılı başından itibaren başlaması hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - 7. — Yürürlük ve yürütme ile ilgffi bulunmaktadır. 

MUet MeclM (S. Sayısı : 315) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/437 
Karar No. : 20 

25 . 2 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Muğla Diyarbakır 

Ahmet Buldanlı Sabahattin Savcı 

Bolu 
Nihat Bayramoğlu 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 

Ali B. Güllüoğlu 

Bolu 
Şükrü Kıykıoğlu 

İstanbul 
M. Fevzi Güngör 

imzada bulunamadı 
Uşak 

Orhan Dengiz 

Artvin 
2 nci maddeye muhalifim 

Abdullah N. Budak 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No 1/437 
Karar No: 83 

5.5.1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı) nı ye önhavalesi uyarınca Maliye Komisyonunun tasarı ile ilgili raporu Mali
ye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

29 . 7 . 1970 tarihinde Meclislerimizce kabul edilip 1 . 3 . 1971 tarihinde uygulanmasına ge
çilmesi gereken 1319 sayılı Emlâk Yergisi Kanunu ille mevcut Bina ve Arazi vergilerinin yemi ve 
modern bir sistem dâhilinde uygulanması Maliye Bakanlığına devredilmekte, vergi hasılatı ise 
esas itibariyle mahallî idarelerin finansman kaynağının teşkilini öngörmektedir. 

Söz konusu 'kanunun yürürlüğe girmesi ile gerçekleşecek büyük ölçüdeki reformun başarılı 
bir uygulama ile mümkün olacağı, başarılı bir uygulamanın is o sayıları milyonları bulan mükel
lef kütlesinin) yenil esaısfliarı Ibemiiınsıeyıiip öğınemmesi, uygulamayı yapacak görevlilerin ise yeni esasla
rın icabı bilgi'lerle teçhiz ve bilhassa taşra teşkilâtlarının organize edilmesine bağlı olduğu aşi
kârdı!1. 

MiDlet Meclisi (S. Sayısı : 315) 
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Kanunun kabul tarihinden bugüne kadar geçen zaman içerisinde Maliye Bakanlığında yoğun 
ve sistemli çalışmalar yapılmış, ancak sonuca ulaşılamamıştır. 

Diğer taraftan yeni kanunda beyannamelerin 1971 Bütçe yılında Maliye vergi dairelerine ve
rilmesi öngörülmekle beraber, mükellefiyetin 1972 Bütçe yılından itibaren bağlıyacağı hükme bağ
lanmış olup, 1971 Bütçe yılında vergilerin hangi idarece alınacağı tâyin edilmemiş bulunmak-
tadır. 

Yukarda mâruz hususlar muvacehesinde hazırlanan bu değişiklik tasarısı ile Bina ve Arazi 
vergileri işlemlerinin halen mer'i olan hükümlere göre 1971 Bütçe yılında da özel idarelerce yü
rütülmesine devamı sağlıyacak hükümler getirilmiş, 

Emlâk Vergisi beyannamelerinin Maliye vergi dailneientoce I'972 Bütçe yılü lba§ınidjaaı liltilbaren 
alınması ve mükellefiyetin de aynı bütçe yılı başından itibaren başlatılması, bu arada Devlete ait 
arazi içim beyanname vorilmiyeccğine dair hükümler getirilmiş, mahallî idarelere verilecek pay
ların hesaplanmasını gösteren madde hükmü vazıh hale getirilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp maddelerin görüşülmesine geçilerek; 
1 nci madde taşandaki şekliyle aynen, 
2 nci madde, maddede değiştirilmesi öngörülen (38 nci madde) de vergi hasılatının Belediye ve 

Özel İdareler arasındaki bölüşme oranı, Özel İdaerelerin köy kalkınmasındaki yükümlülük ve ça
bası dikkate alınarak pay oranı Özel İdarıeler lehine % 30 dan % 40 a çıkarılmak, Belediye pay 
oranı da dolayısıyla % 50 den <% 40 a indirilmek suretiyle değiştirilerek, 

3 ncü madde tasarıdaki şekliyle aynen, 
4 ncü madde, madde ile değiştirilmesi öngörülen (Geçici madde — 2) Tasarının 1, 3. 1971 ta

rihine kadar kanunlaşacağı kanaatiyle ve hazırlanış tarihi nedeniyle, söz konusu «Geçici 2 nci 
madde» metninde ( o dönemlerde mer'i bulunan hükümlere ) deyimi kullanılmış, 
halbuki tasarı 1 . 3 . 1971 tarihine kadar kanunlaşamamış ve bu tarihten itibaren, Emlâk Vergisi 
Kanununun yürürlüğe girmesi dolayısiyle sözü edilen vergi kanunları yürürlükten kalkmıştır. 

Mezkûr kanunların yürürlükten kalktığı tarih ile bu tasarının kanunlaşacağı tarih arasındaki 
boşluğu doldurmak, 

Öte yandan bina, arazi, iktisadi buhran ve savunma vergileri ile ilgili ilk taksit ödeme ayları, 
tasarının kanunlaşmasına kadar geçmiş olacağından, vukuu muhtemel uyuşmazlıklara önlemek ne
deniyle değiştirilmek suretiyle, 

5 nci madde, tasarıdaki şekliyle, 
5 nci maddeden sonra yeni bir (6) nci madde ile bu maddeye bağlı iki geçici madde tedvin 

edilerek tasarıya ithal edilmiş, 
Bu nedenle, tasarının (6) ve (7) nci maddeleri, madde numaralan (7) ve (8) olarak değiştiril

mek suretiyle, 
Kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 

Başkan V. 
İçel 

G. Okyayuz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Hatay 
H. Özkan 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

31. K. Yılmaz 

Bolu 
/ / . 1. Cop 

İzmir 
M. Akan 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

A. N. Erdem 

Ankara 
H. Balan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kars 
K. Okyay 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 
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Kastamonu Malatya Manîsa Niğde 
H. Tosyalı H. Gökçe H. Okçu M. N. Çerezci 

Sakarya Samsun Tokat Trabzon 
JV. Bayar 1. Kılıç 1. II. Balcı A. R, TJzuner 

Zonguildak 
S. T. Müftüoğlu 

tmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 
sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 20 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ancak Devlete ait arazi için beyanname 
verilmez. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 38 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi hasılatından verilecek paylar : 
Madde 38. — Bir vergi dairesi faaliyet böl

gesi içindeki Emlâk Vergisi hasılatından o böl
gede bulunan belediyelere ve il özel idaresine 
aşağıdaki esas ve ölçülere göre pay verilir. 

Vergi hâsılatının : 
1. % 50 si belediyelere, 
2. % 30 u il özel idaresine, 
ödenir. 
Ancak, il özel idaresine ayrılan payın % 3 ü 

kesilerek köy idareleri sermaye payı olarak ti
ler Bankasına verilir. 

Vergi dairesi faaliyet bölgesinde birden faz
la belediye bulunması halinde belediyelere ait 
pay son nüfus saymandaki nüfus miktarlarına 
göre belediyelere dağıtılır. 

Vergi hasılatından verilecek paylar, her ayın 
sonu itibariyle hesaplanıp müteakip ayın 
sonuna kadar adı geçen idarelere ödenir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 41 nci madde
sinin «Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanun
lardaki bu kanuna uymıyan hükümler kaldırıl
mıştır» şeklinde başlıyan fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanunlar
daki bu kanuna uymıyan hükümler 1 . 3 . 1972 
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır: 

MADDE 4. — Aynı kanunun geçici 1 nci 
maddesinin birinci fıkrasında gösterilmiş olan 
«1 . 3 . 1971» ve «28 . 2 . 1971» tarihleri 
« 1 . 3 . 1972» olarak düzeltilmiş ve Geçici 2 nci 
maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici Madde 2. — 1971 bütçe yılı sonuna 
kadar olan dönemlere ait Bina, Arazi, İktisadi 

Milat Meclisi 
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BÜTÇE PİLÂN KOMİSYONU DEÖİŞTÎRİŞÎ 

29 . 7 . 1970 tarihi ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Taslarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 38 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştifilmiştir : 

Vengi hasılatından verilecek paylar : 
Madde 38. — Bir Vergi Dairesi faaliyet 

bölgesi içindeki Emlâk Vergisi hâsılatın
dan o bölgede bulunan Belediyelere ve il özel 
İdaresine aşağıdaki esas ve ölçülere göre pay 
verilir. 

Vergi hasılatınım : 
1. % 40 ı Belediyelere, 
2. % 401 İl özel idaresine, 
ödenir. 
Ancak, il özel idaresine ayrılan payın 

• % 3 ü kesilerek Köy İdareleri sermaye payı ola
rak İller Bankasına verilir. 

Vergi Dairesi faalyet bölgesinde birdenı 
fazla Belediye bulunması hainde Belediyelere 
ait pay son nüfus saymandaki nüfus miktarla
rına göre belediyelere dağıtılır. 

Vergi hasılatından verilecek paylar, her 
ayın sonu itübariyle hesiaplanıp müteakip ayın 
sonuna kadar adı geçen idarelere ödenir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü maddesi 
aynen kabul edilmişltir. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun Geçici 1 nci 
«iadesinin birinci fıkrasında gösterilmiş olan 
« 1 . 8 . 1971» ve «28 , 2 . 1971» tarihleri 
«1 . 3 . 1972» olarak düzeMlmiş ve Geçici 
2 nci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Geçici Madde 2. — 1971 bütçe yıllı sonu
na kadar olan dönemlerle ilgili tarh, tahakkuk, 

(S. Sayısı : 315) 
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Buhran ve Savunma vergilerine ilişkin tarh, 
tahakkuk, tahsil ve diğer işlemlerin o dönem
lerde mer'i bulunan hükümlere göre özel idare
ler tarafından yapılmasına devam olunur. 

MADDE 5. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci 6 ncı madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 6. — 1971 bütçe yılı içeri
sinde Emlâk Vergisi Kanununun 5 ve 15 nci 
maddeleri hükümlerine göre yapılacak bildi
rimler ile 23 ncü maddesi gereğince verilecek 
beyannameler bir defaya mahsus olmak üzere 
1972 bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayla
rında verilir ve yapılan bu beyan ve bildirim
lere istinaden tarh ve tahakkuk ettirilecek ver
gilere ait mükellefiyet 1972 bütçe yıh başın
dan itibaren başlar. 

Köylerde yapılacak beyanlar hakkında da 
yukardaM hüküm uygulanır. 

Bu maddede yazılı beyan süresini bir mis
line kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkili
dir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

tahsil ve diğer işlemlerin Bina, Arazi, İktisadi 
buhrv.ı ve Savunma Vergisi kanunları ile Vergi 
UPÜ Kanunu ve bunların ek ve tadilleri Ve 
14: t sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 3202 
sp.yilı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesinin (lb) fıkrası, 5237 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi ve 2871 sayılı Kanunun 2, 
3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri gereğince Özel 
İdareler tarafından yapılmasına devam olunur. 

Şu kadar ki, 1971 bütçe yılma ait bina, ik
tisadi buihran ve Savunma Vergisi ile . Arazi 
Vergisi mükellefiyeti, 1 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren başlar ve bu vergiler 1971 yılının Hazi
ran ve Kasım aylarında olmak üzere ilki eşit 
taksitte ödenir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı Kanuna aşağıdaki Ge
çici 7 ve Geçici 8 nci maddeler eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1971 yılında Emlâk 
Vergisinin uygulanması ile ilgili her türlü 
giderlere harcanmak üzere 1971 yılı Bütçe Ka
nununun Maliye Bakanlığı kısmının ilgili bölüm 
ve maddelerine gerekli ödeneği kaydetmeye ve
ya bu terkiplere aynı maksatla ödenek aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 1971 bütçe yılında 
İSavunma Vergisi Kanununa göre tahsil edilip 
Hazineye yatırılacak miktar Gelir Bütçesinin 
55 000 Servet ve Servet Transferleri üzerinden 
Alman Vergiler bölümünün 55 100 Emlâk Ver
gisi maddesine gelir kaydolunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliyi BaKanı 
yürütür. ^ 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakam 
II. Atabeyli 

Adalet Bakam 
Y. Ziya önder 
İçişleri Bakam 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Balkanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

t. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bak. 

İV. Menteşe 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H, Özalp 

3 . 2 . 1971" 

Devlet Bakanr 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

. Ticaret Bakam 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

Sanayi Bakanı 
S. Ktlıç 

Turizm ve Ta. Bakam 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

(Bütçe Plân Komisyonunun dcğiştirişi) 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci 
madÜe olarak aynen kabul edilmişittir. 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 nei 
madde olarak aynen kaJbul edilmiştir. 

ı y « « 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 315) 





Dönem : 3 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî_ Savunma ve 

Plân komisyonları raporları (1 /450) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 2 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1171/2228 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 

Kurulunca 22 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi haikkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki liste ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı 

GEREKÇE 

1968 ve 1969 yıllarında ekli listede açıklanan kliniklerde direktörlük görevi ifa etmekte olan 
tabip albayların tuğgeneralliğe yükseltilmeleri kadro yetersizliği nedeniyle bugüne kadar mümkün 
olamamıştır. 

Eklenen geçici maddeyle, ilişik listede gösterilen Gülhane Askerî Tıp Akademisi direktör 
kadrolarının, 30 . 8 . 1968 ve 30 . 8 . 1969 tariH lerinde bu kadrolarda görevli bulunanlara tahsis 
edilmek üzere tuğgeneral olarak tesbitine Genelkurmay Başkanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Ek geçici maddenin 3 ncü fıkrası ile mezkûr kadrolardaki direktörlerin generalliğe yükseltile
ceği ve nasıplarmm durumlarına göre 30.8.1968 ve 30 . 8 . 1969 tarihlerine götürüleceği tasrih 
edilmektedir. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde kadro yetersizliği nedeniyle liyakatlarma rağmen generalliğe 
yükselmeleri gecikmiş bulunanların mağduriyetleri telâfi edilecek, Danıştayca generalliklerine ka
rar verilmiş olup kadro yetersizliği nedeniyle rütbe yükseltilmesi işlemi gecikmiş bulunanların 
hak ettikleri rütbeye erişmeleri sağlanacak ve Damştaym bu konudaki kararlarının infazları da 
temin edilmiş olacaktır. 

Tasarı yukarda açıklanan sebeplere binaen sevk edilmiş bulunmaktadır. 

ilişik liste 

1. Ruh hastalıkları klinik direktörlüğü, 
2. Sinir hastalıkları klinik direktörlüğü, 
3. Çocuk sağlığı ve hastalıkları klinik direktörlüğü, 
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4. İkinci hariciye klinik direktörlüğü, 
5. Deri hastalıkları klinik direktörlüğü, 
6. Birinci iç hastalıkları klinik direktörlüğü, 
7. Farmakodinami direktörlüğü, 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/450 
Karar No. : 13 

11 . 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 
6996 sayılı Gülhame Askerî Tıp AkadenıM Kanııınuına gedidi (bir madde eklenınetfı hakkında (kanun 

tasarısı illgıilli balkanlıfk temsil elem ıııin de iştirakiyle Komisy onumuz da tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesi prenısibolarak ka'bul edilen tasarı kanunlaştığı 
takdirde liyalkaitlaırma rağınıcm ikaıdrıo yetersizliği nedeniyle generalliğe yüfesalimıeilıeri ıgeditemii'ş (bulunan 
Hainlik dİTöktörlioıımin 'mıağdurliyetılıeıni önlenımtiş okcalk, aynı zamanda Danışjtayca geniar&İMd'erine 
ikarar veıiillımıiş olup (kadro' yeiberıslİKİİği nedeniyle rültbo yıü'ksiöMlımeisli istemi geıeik>m|i!ş bulunanların 
haik •dHtikterii rütbeye yüüsslelpnekıri sağlanacak ve Danıştaym bu konuda verdiği kanarların da infaz
ları itamın lödilİMİş olacaktır. 

Kanunlar genel, objektif, eşilt ve gayrişahsi olmalıdır. Bu 'bakımdan tasarıya İlişik Üstede gös-
tenilleın 7 klinik diıicûîtör'lüğüne kadro yoridımcsii mıalhzurlu mütalâa olunduğundan tasarı metalinden 
tamamen çıkarılmış bunun yerine 1 nci madde ile getirilen elle geçici maddeye, bu kıymetli zeva
tın, 'mağduriyetlerini önliemek bakımından Genelkurmay Başkanınca kadro tahsis edilmesi yerinde 
görülmüş ve madde bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarınım yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 Ve 3 hcü ımaddelieri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmalk üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan, Sözcü 
Çankırı Bursa Ankara Bingöl 
H. Bağlı M. Tayyar 8. Özdenoğlu M. Bilgin 

Denizli 
M. Emin Durul 

istanbul 
8. Orkunt 

İstanbul 
1. Sancar 

istanbul 
Söz hakkım saklı 

R. Ülker 

Muğla Konya 
A. Buldanlı Kadrolar hakkında sorduğu

muz som Komisyonda ce
vaplandırılmadığı için du

rum lavdınlanmamıştır. Müs
tenkifim. 
S. Koçaş 

Mifct Maclıisi (İS. Sayısı : 319) 
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Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : î/450 
Karar No. : 89 

iBüftge Plân Komisyonu raporu 

11 . 5 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza hamle fouyurulan 69&6> sayılı IGüihane Askeri Tıp Akademisi 
Kanununa geçici bir madde efelenmesi hakkında kanım ıtasansı ve ön havalesi uyarınca (Millî Sa-
vunmıa Komisyonunca tasan üzerine düzenlenen rapor (Millî Savunma ve ıMaliye Bakanlıkları tem,-
silcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

1968 ve 1969 yıllarında Gülhane Askerî Tıp Akademisi kliniklerinde direktörlük görevi ifa 
etmekte <olan Tabip Albayların Tuğgeneralliğe yükseltilmeleri, kadro yetersizliği nedeniyle müm
kün olamamıştır. 

Tasarı ile 6996 sayılı Kanuna eklenen Geçici madde ile akademide direktörlük görevi ifa 
eden albayların terfilerini teminen direktör kadrolarının 30 „ 8 . 1968 ve 30 . 8 . 1969 tarihlerinde 
bu kadrolarda görevli bulunanlara tahsis edilmek üzere Tuğgeneral olarak tesbitine 'Genelkurmay 
Başkanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Ek (Geçici Maddenin 3 ncü fıkrası ile de söz konusu kadrolardaki direktörlerin generalliğe 
yükseltileceği ve nasıplarının durumlarına göre 30 . 8 . 1968 ve 30 . S . 1969 tarihlerine götürüle
ceği açıklanmaktadır. 

Tasarı, (kadro yetersizliği nedeniyle liyalkatlarma rağmen generalliğe yükselmeleri gecikmiş 
bulunanların mağduriyetlerini giderecek, Danış tayca generalliklerine karar verilmiş olup kadro 
yetersizliği nedeniyle rütbe yükseltilmesi işlemi yapılamıyanlara hak ettikleri rütbeye erişmeleri 
sağlanacak ve Danıştay kararlarının infazlara da mümkün hale getirilmiş olacıaiktır. 

Yukarda mâruz hususlar muvacehesinde Komisyonumuz tasarıyı tüm olarak kabule şayan ve 
kanunların genel, objektif, eşit ve gayrişahsi olmaları nedeniyle tıaısârıya ilişik listede gösterilen 
7 klinik direktörlüğüne kadro verilmesi hususunu mahzurlu mütalâa ettiğinden bu cetveli tasarı 
metninden çıkararak bunun yerine ek geçici maddeye (Genelkurmay Başkanlığınca kadro tahsis 
edilmesi hususunu uygun görerek maddeyi bu şekilde değiştiren Millî Sıavunma Komisyonunun 
bu değiştirişi uygun mütalâa ederek görüşmelere, söz konusu komisyon metnini esas almış ve ta
sarıyı bu değişik şekliyle kabul etmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve (Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Sözcü 
Ankaral 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
H. T. Toker 

İmzada bulunamadı. 

Bolü 
H. I. Oop 

İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Ankara 
A. Yalçın 

îımzada bulunamadı. 

Diyarbakır 
' H. Değer 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
0. Yoruümaız 

İmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Ankara 
H. Balam 

'Balıkesir 
<C. Bilgehan 

Hatay 
H. Özkan 

'Milet MeelMI (S. Sayısı : 319) 



feanir 
M. Akam 

İmzada bulunamadı, 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
t. H. Balcı 

İzmir 
A. N. Erdem 

ÎMaraş 
A. İmamoğlu 

Yozgat 
t. Kapısız 

İmzada bulunamadı. 

4 — 
Kara 

„ K. Okyay 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

İmzada bulunamadı. 

ıSamsun 
/. Kılıç 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 319) 



— 5 — 
Hükümetin teklifi 

6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6996 sayılı 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu 
maddesindeki nisbet ve konten
janlara bağlı kalmmıyarak, 
ilişik Mstede gösterilen Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi kli
nikleri direktör kadrolarının 
30 . 8 . 1968 ve 30 . 8 . 1969 ta
rihlerinde bu kadrolarda görev
li bulunanlara tahsis edilmek 
üzere Tuğgeneral olarak tes-
bitine Genelkurmay Başkanlığı 
yetkilidir. 

Klinik direktörlerinin gö
revlerinden ilişiklerinin kesil
mesi halinde kendilerine bu 
kanuna dayanılarak verilmiş 
bulunan kadrolar başkalarına 
tahsis edilemez ve kendiliğin
den ortadan kalkar. 

Bu kadrolarda Generalliğe 
yükseltilen klinik direktörle
rinin nasıpları, durumları dik
kate alınarak 30 . 8 . 1968 ve 
30 . 8 . 1969 tarihlerine götü
rülür.» 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

22 . 2 . 1971 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirişi 

6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6996 sayılı 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — Bu 
kanunun yayımı tarihinde Gül
hane Askerî Tıp Akademisin
de görevli profesörlerden Ge
neralliğe yükselmeleri için hak
larında kesinleşmiş kazai ka
ran bulunanlara, 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 49 ncu mad
desinde yazılı kadro, miktar, 
oran ve kontenjanlar dışında 
Tuğgenerallik kadroları tahsis 
etmeye Genelkurmay Başkanı 
yetkilidir. 

Ancak, bu kadrolara terfi 
ettirilenlerin görevlerinden ili
şiklerinin kesilmesi halinde 
kendilerine bu kanuna daya
nılarak verilmiş bulunan kad
rolar başkalarına tahsis edile
mez ve kendiliğinden ortadan 
kalkar. 

MADDE 2. — Tasarının 
2 nci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanununa geçici bir 

madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savun
ma Komisyonunun değiştirişi 
aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Mjilet MeclM ('S. Sayroı : 319) 
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Hükümetin teklifi 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakam 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Ziya Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakam 
0. Oğuz 

Bayındırlık Bakam 
T. Gülez 

Ticaret Bakam 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
O. T. Tuğrul 

Çalışma Bakam 
S. öztürk 

Sanayi Bakam 
S. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakam 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakam 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

Mffl'et Mieelsıif (S. Sayısı : 31») 



Dönem : 8 
TopiMrtı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden dört muhrip satın-
alınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi. hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları 

raporları (1 /31) 

1 . 12 . 1969 

MİLLET (MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27 . 6 . 1906 tarih ve 71 - 361/3775 sayılı yazımız. 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku

rulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Beniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden 
dört muhrip satınalınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Ka
nun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Memleketin Demiz Savummafcı dille görevli Deniz Kuvvetlerinin duiruımuntuın düzeMlm'esi'ni te-
minen her çareye 'başvu/nularafc asgari (kuvvet heidetGInö ulaşacak) bitf tedarik plânı yapılmış ve 
bu gemilerin NATO ve dışı yardimlar'damı ıtamiıniinJe çalışılmış üsedte; dört ımuıhrülbin teldaırilki 
için her haMgi bir imkân* bulunaımaımaş ve Millî b ültiçeden temtilnli zarureti halini almıışıtıır. 

'Bu dört 'ttuuMbin bedelimin bir aıdeldi 50 - 6 0 miilyan Tüıfk livası 'olmak üzere 250 milyon lira 
olacağı tahmin ed!iillm'ê k,t)eıdilr,. Ancak gemililerini fiyatları yaşlanma, vasıflarıma ve temin edill'e-
cefcleri m'eimlleketlerıe bağlı olarak ıdleığilşelbileoeğimden muhıripterdn tteklarilki ve; öldeme hulusları
mın tesbojti jçdn beş1 yıl1 süre |le her yıl bütçesine elli mıillyon (Lira feotnımato iüzere toplamı ola
rak 250 (milyon (liraya Shtiyaç bulluııımakttadır. 

Bu maksatla Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacın m Ikarşılatnmiası içlin gelecek yıllaira geçalci yüte-
lenmiellere giraşilmiesfitae yetki veren bu kamum! ta sansa hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 13 . 1 .1970 

Esas No: 1/31 
Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden dört muhrip satınalınması içim gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili Millî Savunma ve Maliye bakanlıkla
rı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 361/9436 
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Tadarının gerekçesinde arz ve izah olunduğu veçhile Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacının karşı

lanmasını ve asgari kuvvet hedefine ulaşabilmesini kısmen temin etmek gayesiyle Deniz Kuvvetle
rine yabancı memleketlerden dört muhrip satınalmması için yıllık ödeme miktarı 50 milyon lirayı 
geçmemek üzere 250 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesini temin 
zımnında.getirilen tasarı prensilbolarak kabul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

1966 yılında Yüce M'ecMse sevk edilen tasarı çeşitli nedenlerle görüşülemediğinden kadük ol
muştur, o zamanın şartlarına göre her muhribin bedeli aşağı - yukarı 50 - 60 milyon tahmin edil
mişti bu bakımdan 250 milyon liraya dört muhrip satmalmabileceği hesabedilmişti. Oysa ki, deği
şen iktisadi şartlar muvacehesinde 250 milyon liraya dört muhrip satınalmabilmesi bugün için 
imkânsız görüldüğünden ve keza bâzı harb gemilerinin motor, atış kontrol merkezleri ve roket 
sistemleri gibi mütemmim cüzleri hariç, Gölcük Tersanemizde inşa edilmektedir. Bu bakımdan 
da gerekli yurt içi harb gemisi yapımında kullanılacak teçhizatın yabancı memleketlerden sa
tınalmması öngörülmüştür. Harb gemilerinin cinsinden çok bu günkü savaşta ateş üstünlükleri 
mühimdir. Bu yönden de Millî Savunma Bakanlığına supleks, inisiyatif verilmesi Deniz Kuvvetle
rimiz için de büyük faydalar bağlıyacağı aşikârdır. Sâri taahhüt 'kanunlarında olduğu gibi - ez
cümle 186 sayılı Kanun - bu yetkli tasarısında da böylece aslolan âzami limit ve senelik ayırabile
ceğimiz (Bütçeden) miktar nazarı itibara alınmıştır. 

Yukarda arz ettiğimiz sebepler muvacehesinde tasarının 1 nci maddesi «Deniz Kuvvetlerinin ih
tiyacı olan 'harb gemilerinin veya yurt içi harb gemisi yapımında kullanılacak teçhizatın yabancı 
memleketlerden satınalınması için yıllık ödeme miktarı 50 milyon lirayı geçmemek üzere 250 milyon 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Millî Savunma Bakanı yetkilidir.» şek
linde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesindeki yapılan değişikliğe muvazi olarak tasarının matlabı da «Deniz 
Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harb gemileri veya teçhizat satınalınması hakkında kanım 
tasarısı» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi' buyurulınak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Çankırı 

Hazım Dağlı 
Adlana 

Hüsamettin Uslu 

Kâtip ve bu Bapor Sözcüsü 
Maınıîsa 

C. Selçuk Gümüspala 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

İstanbul 
Sezai Orkunt 

Konya 
Sadi Koçaş 

İınztada bulunamadı 
Niğde 

Haydar Özalp 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

İstanbul 
Orftıoaı Kabüfoay 

1 maada bulunamadı 
Manisa 

Söz Makim. ım'ahfuizdur 
Mustafa Orhan Daut 

Vaın 
Fuat Türkoğlu 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 11 . 5 .1971 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No: 1/31 
Karar No: 85 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden 

dört muhrip satınalmması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun ta-

Mület Meclisli (IS. Sayısı : :320) 
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aarısı) ve ön havalesi uyarınca Millî Savunma Komisyonunca düzenlenen rapor Milîî Savunma ve 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

Deniz Kuvvetlerinin vurucu gücünü teşkil eden, İkinci--Darıya Harfeinde inşa 'edilmiş ve normal 
ömürlerini tamamlamış, muhriplerden dört adedinin yenilenmesi maksadı ile yabancı memleketler
den satınalınmâlarını öngören kanun tasarısı 1965 senesinde Büyük Millet Meclisine takdim edil
miş Miillî Savunma Komisyonundan geçmiş olmasına rağmen Meclis gündemine giremeden yeni 
seçimler sebebi ile kanunlaşma olanağını kaybetmiştir. 

Tasannın şevkine âmil olan zorunluluklar artan bir şiddetle devam etmekte olduğundan, tasa
rı, bu dönemde de Millet Meclisi İçtüzüğünün 69 ncu maddesi uyannca yenilenmiştir. 

'Tasan kanunlaştığı takdirde, Deniz Kuvvetlerimizi çok daha güçlü ve modern 'bir seviyeye, ge
tireceği gibi birçok yönlerden millî ekonomimize ve gemi onsa sanayimize de katkıda bulunacak
tır. 

Filhakika Deniz Küvetlerimizin bugünkü gemi ve silâh ihtiyaçlan, millî politikamıza para
lel kuvvet hedefi ile muhtemel düşman imkân ve kabiliyetleri muvacehesinde, düne nazaran fark
lı duruma gelmiştir. 

Doğu ve Batı Bloku ülkeleri, Deniz Kuvvetlerini gelişen teknolojiye paralel olarak teçhiz et
mekte ve güçlü duruma sokmaktadır. Bu cümleden olarak su üstü vurucu kuvvetleri güdümlü 
mermilerle donatılmakta, bu suretle de isabet yüzdesi ve tahrip gücü artınlmakta, silâh menzili 
uzatılmaktadı r. 

Komşumuz Yunanistan ve Suriye dâhil birçok Orta. - Doğu devlet bahriyeleri bu konuda her 
türlü teşebbüsü yaparak ön almışlardır. 

Deniz Kuvvetlerimiz bir taraftan Amerikan ve Batı - Almanya askerî yardımlarından istifade 
ederek muhrip ve denizaltı gemilerini yenilerken diğer taraftan da vurucu gücün önemli bir un
surunu teşkil eden modern hücumbotlara ve bir kısım güdümlü silâhlara sahibolmak zorunluğun-
dadır. 

Konu millî ekonomi ve gemi sanayimiz bakımından da çok önemlidir. 
Tasanyı, yukarda mâruz hususlar muvacehesinde Komisyon kabule şayan mütalâa etmiş, 
Ancak Millî Savunma Komisyonunun değiştirişinin gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 

Tasarı 1965 yılında Meclislere sevk edilmiş, dolayısiyle o tarihteki dünya fiyat konjonktürüne 
göre rayiç tesbit edilmiş idi aradan geçen 6 yıl gibi bir zaman zarfında değişen şartlar muvacehe
sinde bugün 50 milyon liraya bir muhrip satınalınması mümkün değildir. Millî Savunma Bakan
lığına supleks inisiyatif verilmesi ve halen Gölcük Tersanemizde inşa edilen harb gemilerine dı-
şandan temini zaruri teçhizatın satmalınmasını mümkün kılacak şekilde tasannın 1 nci maddesi 
ile buna paralel olarak kanun başlığında Millî Savunma Komisyonunca yapılan değişiklik Komis
yonumuzca uygun mütalâa edilmekle -beraber «teçhizat» deyiminin genellikle silâh kavramını içi
ne almadığı görüşü ile ve yurt içinde inşa edilecek harb gemilerimize gerekli olup halen yurt 
dışından temini zaruri inşa malzemesinin de metinde açıklıkla yer alması nedeniyle kanun baş
lığı ve 1 nci madde yeniden düzenlenmiş, 

Yukarda da arz edildiği üzere tasannın sevk tarihi ile bugünkü şartlar muvacehesinde, Bakan
lığa verilen sarf yetkisi 500 milyon liraya ve yıllık harcama tavanı da 100 milyon liraya çıkarıl
mış, 

Yeni bir 2 nci madde tedvin edilmiş dolayısiyle yürürlük ve yürütme madde numaraları da 3 
ve 4 olarak düzenlenmiş ve tasan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü Kâıtip 
Anlkara Erzurum Adnyıaımlaln Arnikama 

M. K. Yılmaz R. Danışman Y. Z. Yılmaz II. Balan 

Millet (Meclisli (İS. Sayısı : 320) 
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Adklaırla 

H. T. T&ker 

'Bofllu 
H. t. Cop 

(tzBnftf 
M. ASöain 

İJmaa)d)a bultraaımıaıdı 

Mamıilaa 
H. Okçu 

Tofelaıt 
/. # . Balcı 

Aııikaıia Amikajıia 
A. Yalgın C. Yonufllmıaız 

İmzaidla bukumatmiaıdı tmaaldla. ıbukuiiaimıaıdı 

Dilytaııfaafcıır 
H. Değör 

teızakîa Mıuniamjaıda. 

lamliır 
A. N. Erdem 

Maıraç 
A. İmamoğlu 

YoBgialt 
î. Kapısı» 

.Esfeûgejhliff 
M. î. Ang% 

Kattı 
K. Okyay 

Mğdıe 
M. N, Çerezci 

BalUbeöiır 
C. Bügehan 

Hialtiay 
H. Özkan 

KJaısttlatmoıniu 
H. Toeıyıalla 

tmajakîa (bukmuamadı 

Saımauın 
t. Kılıç, 

ZanıgulİKİıafli 
K. Nedimoğlu 

Millet M e e M (0. Sayısı : 320) 
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Hükümetin teklifi 

Deniz Kuvvetlerine yabancı 
memleketlerden dört muhrip sa
tmahnması için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere giri§ilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Deniz Kuvvet
lerinin ihtiyacı olan dört muh
ribin yabancı memleketlerden 
satmalmması için yıllık ödeme 
miktarı 50 milyon lirayı geç
memek üzere, 250 milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Millî 
Savunma Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Millî Savunma ve Maliye ba
kanları yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirişi 

Deniz Kuvvetlerine yabancı 
memleketlerden Harb Gemileri, 
veya teçhizat satmalmması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Deniz Kuv
vetlerinin ihtiyacı olan harb 
gemilerimin veya yurt içi harb 
gemisi yapımında kullanılacak 
teçhizatın yabancı memleketler
den satmalmması için yıllık 
ödeme miktarı 50 milyon lira
yı geçmemek üzere, 250 milyon 
liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye 
Millî Savunma Bakanı yetkili
dir. 

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

MADDE 3. 
3 ncü maddesi 
edilmiştir. 

— Tasarının 
aynen kabul 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Deniz Kuvvetlerine yabancı 
memleketlerden Harb Gemileri, 
Harb Gemisi cihaz ve silâhları 
ve Harb Gemisi inşa malzemesi 

satmalının asına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Deniz Kuv
vetlerinin ihtiyacı olan harb 
gemilerinin veya harb gemisi 
yapımında gerekli olup dâhil
den temin edilemiyen malzeme
lerin veya savaş güçlerini ar
tırmak amacı ile harb gemileri
ne monte edilecek teçhizat si
lâh ' ve sistemlerinin yabancı 
memleketlerden satmalmması 
için yıllık ödeme miktarı yüz 
milyon lirayı geçmemek üzere 
beşyüz milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri yüklenme
lere girişmeye Millî Savunma 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde 
gereğince kullanılacak lüzumlu 
ödenek hor yıl Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesine konulur. 

MADDE 3. — Tasarının 
2 nci maddesi 3 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
3 ncü maddesi 4 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisli (İS. Sayısı : 320) 
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Hükümetin teklifi 

Adalet Bakanı 
Y. Ziya Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Dışişleri Bakanı 

1. 8. Çağlayangil 
Maliye Bakanı 

M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakam 
A. Dallı 

Sağ. ve Sos, Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. î. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Ulaştırma Bakam 
İV. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. 0. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
N. Cevheri 

İmar ve iskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy işleri Bakanı 
T. Kapantı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

*>•<« 
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Dönem : 8 Q O I 
Toplanla - 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : OİI 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş hizmetleri tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 

Plân komisyonları raporları (1 /384) 

T. C. 
Başbakanlık . 17 . 11 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1099/785Ö 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 

Kurulunca 16 . 11 . 1976* tarihinde kararlaştırılan «17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmet
leri Tazminat Kanununun bâzı madelerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ile 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren 1256 numaralı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 

kanun tasarısının 

G E R E K Ç E S İ 
17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun, bâzı maddelerini değiş

tiren 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi Millet Meclisi Geçici Komisyonunda Hükümet 
teklifine uygun olarak «Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 3 ncü maddedeki şartlan taşımıyan 
personelin almakta oldukları tazminatların» şeklinde kabul edildiği halde; matbaada bir tertip 
hatası yapılmış ve fıkradaki «taşımıyan» ibaresi «Taşıyan» yazılmak suretiyle fıkra Millet Mecli
si Genel Kurulu ile 'Senatoya bu şekilde gitmiş ve kanunlaşmıştır. 

Bunun sonucu olarak da, kanunun bahse konu 3 ncü maddesi, yıpranma tazminatında taban 
uçuş süresini 8 sene olarak tesbit ettiğinden 144 sayılı Kanundan önce, 8 seneden az uçuş hizme
ti bulunup da sıhhi sebeplerden yer hizmetine ayrılanların müktesep hakları olan yıpranma tazmi
natlarının ödenmesi mümkün olamamaktadır. 

Halbuki kanun vazıı 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile getirdiği intibak hükmün
de, uçuculukta, bir taban uçuculuk hizmet süresini öngörmüş ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Ka
nundan önce muhtelif uçuş kanunlarına göre sağlık veya kendi arzuları, disiplinsizlikten gayri se
beplerle yer hizmetine ayrılmış ve yıpranma tazminatı bağlanmış personele aynı uçuş süresi için 
aynı miktar uçuş yıpranma tazminatı ödenmesini öngörmektedir. 

Yukarda açıklanan nedenler muvacehesinde ortaya çıkan durumu düzeltmek maksadiyle bu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. . 
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Millî (Savunma Kömdyonu raporu 
Millet Meclisi 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. : 1/384 

Karar No. : 2 

8 . 1 . 1970 

Yükelc (Başkanlığa 

17 Ocak 1963 tariüı ve 144 sayılı1 Uçuş hizmetleri tazminat Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair 28 Nfean 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nei maddesinin son fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun 'tasamı ilgili bakanlık temsilcilerimin de .iştirakiyle komisyonu
muzda tetkik Ve ımüzabere olundu. 

1256 sayılı Kanunun geçici 2 ndi maddesi Millet Meclisi Geçici Komisyonunda Hükümet tekli
fine uygun olarak «Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 3 ncü maddedeki şartları taşımıyan perso
nelin almakta oldukları tazminatların» şeklinde kabul edildiği halde, (matbaada /basılırken maddi 
bir hata olmuş, fıkradaki «taşımıyan» ibaresi, «taşıyan» olmuş ve bu şekliyle Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosundan geçerek kanunlaşmıştır. 

Bu maddi hatanın düzeltilmesi ve böylece 8 seneden az uçuş hizmeti bulunup da sıhhi sebep
lerle yer hizmetine ayrılanların müktesep (hakları olan yıpranma tazminatlarının ödeneMlmesini 
mümkün kılmak amaeiyle sevk edilen tasarı komisyonumuzca prensibolarak kabul edildikten sonra 
maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilmek istenen 1256 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin son 
fıkrasının birindi satırındaki «şartları taşımıyan» ibaresi yerine «haller dışında kalan» ibaresinin 
ikamesi kanun tekniği bakımından uygun görülmüş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

28 Nisan 1970 tarihinde kabul edilen 1256 sayılı Kanun, 30 Nisan 1970 tariıMi 13484 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanarak 1 Mayıs Î970 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre, uçuş tazminatı 
alacak bir kısım personelin mağduriyetine mahal vermemek üzere tasarının yürürlük maddesi olan 
2 nei maddesi de bu değişiMilkle kabul edilmiştir. 

Tasarımın yürütme maddesi olan 3 ncü madde komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 
Başkan 
Çankırı 

H. Dağlı M. Tavvar C. 
İstanbul 

S. Orkunt 

Konya 
Sadi Koçaş 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Bursa 

M. Tayyar 
İstanbul 

lılhami Sancar 
İmzada bulunamadı 

Maraş 
Z. Kürşad 

Kâtip 
Manisa 

Selçuk Gümüşpala 
istanbul 
B. Ülker 

Van 
K. Kartal 

Ankara 
Ş. özdenoğlu 

İsparta 
A. 1. Balım 

Van 
F. Türkoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/384 
Karar No. : 87 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

11 . S . 1971 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale Ibuyurulan (17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri tazminat Kamunuınun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 
1256 ısayıh Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi halkkında 'kanun tasa-

ÖVlilllet Meclis» (S. Sayıisı : 321) 
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nsı) ve ön havalesi uyaranca Millî Savunma Komisyonu tarafından hazırlaman tasarıya ilişkin 
rapor, Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları temsâlcîlerinin de hazır bıılunduklan oturumda gö
rüşüldü. 

Tasan, 1256 sayılı Kanunun tabı sırasında vukübulan bir maddi hatanın düzeltilmesini öngör
mektedir. 

Şöyle ki, söz 'konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Geçici Komisyonunda görüşülmüş, tasarının 
geçici 2 nci fıkrası Hükümet töklifilne uygun olarak «uçuculuk hizmet süresi itibariyle 3 ncü mad-
dedeiki şartlan taşımıyan personelin akr^alkta oldufcTan tazminatlann» şeklinde kabul edildiği 
halde Meclislere sevk edilen matbu metinlerde fıkradaki (taşımıyan) belirmesi bir sehiv neticesi 
tamamen aksij mânada (taşıyan) şeklinde geçmiş ve döliayısiyle yıpranma tazminatında taban uçuş 
süresini 8 sene olarak tcsbilt eden kanunun 3 ncü maddesinin tatbikinde aksaklık ve haksızlıklar 
doğmuş, kanundan önce 8 seneden az uçuş hiismetji bulunup da sıhhi nedenlerle yer hizmetine ay-
nlanliarın müktesep haklan olan yıpranma tazminatlarının tediyesi imjkânsızlaşmıştır. 

Tasan bu maddi hatayı düzeltmekte ve böylece uçuculuk hizmet süresi itibariyle 3 ncü mad
dedeki şartlan taşımıyan personelin tazminatiannın ödenmesini mümkün hale getirmekte, ancak 
yukarda raporda arz edilen ve tasan gerekçesinde de açıkça ifade edilen sağlık nedenleriyle 144 
sayılı Kanunun meriyet tarihinden evvel uçucululctan aynlanlar hakkında bahis konusu 3 ncü 
maddede bir sarahat olmadığından tasan bu şekilde kanunlaştığı takdirde bu kabîl personelin 
mağduriyetleri devam edecektir. 

'BaTlbukil 1256 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle 144 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştiri
len (Ib) fıkrası, sağlık nedeniyle yer hizmetine geçen pilotlara verilecek yıpranma tazmjikıatını açık
lıkla hükme bağlamıştır. 

Bu mahzuru dikkate alan Komisyonumuz, 1 nci maddenin son fıkrasını sarahate erdirmek ne
deniyle değiştirmiş, 

Gerek taşandaki yürürlük tarihi ve gerekse Millî Savunmia Komisyonunca yürürlük maddesinde 
yapılan değişiklik, kanun tekniği yönünden uygun göriilımiyerek madde yeniden düzenlenmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerime arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
H. T. Tdfeer 

İmaada bntan|aimia|dı 

Bolu 
H. I. Cop 

Ittujada fauluınaımıaldı 

Sm&t 
M. Akam 

lımzalda bulunamadı 

Mamlisa 
H. Okçu 

Tokat 
1. H. Balcı 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 
Adıylamjan 

Y. Z. Yılmaz 

Ankara Ankara 
A. Yaüçım C. Yorufltoaz 

İmzada bulunamadı İmzada, bulunamadı 

Diyarbakır 
H. Beğfâr 

İmaadla bulum/amadı 

İzmir 
A. N. Erdem 

Maras 
A. İmamoğlu 

Yozgıart 
jf. Kapısız 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Kar» 
K. Okyay 

Niğdıe 
M. N. Çerezci 

Arnikama 
H. Balan 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Hıaltlay 
H. Özkan 

KJasftıasnoniu 
H. Tiô yalLı 

İmaada ibulunıaanaKİı 

Samsun 
t. Kılıç 

Zonguldak 
K. Nedûmoğ'lm 

İmalaldla [bufanlaimıadı 

Millet Meclfeî (S. Sayısı : 321) 



Hükümetin teklifi 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 28 Nisan,1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun 

.geçici 2 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1 — '28'Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son' fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Uçuculuk hizmet süresi iti
bariyle 3 ncü maddedeki şart
ları taşımıyan personelin al
makta oldukları tazminatların 
ödenmesiihe devam olunur.» 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Kasım 1970 tarihinden itiba
ren geçerli olmak üzere yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Millî Savunma, İç
işleri ve Maliye bakanları yü-
ırütür. 

16 . 11 . 1970 
Başbakan 

S. Demir el 
Devlet Bakanı 

H. Dinçer 
Devlet Bakam 

H. Atabeyli 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Adalet Bakanı 
Y. Ziya önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Dışişleri,; Bakanı 
/ . S. Çağfayangil 
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Millî SavmmaKomjsyonunun 
değiştirip 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 
tarih, ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Uçuculuk hizmet süresi iti-
. bariyle 3 ncü maddedeki haller 
, dışında kalan personelin almak
ta oldukları tazminatların öden
mesine devam olunur.» 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Mayıs 1970 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirisi 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hak

kında kanım tasarısı 

MADDE 1. — 28 . 4 . 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Uçuculuk hizmet süresi iti
bariyle 1256 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesindeki şartları ta
şımıyan personelin almakta ol
dukları tazminatların 4 ncü 
madde esaslarına göre ödenme
sine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

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

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Ndkiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
İ. Sezgin 
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Dönem : 3 
i t t i n * : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer, Eskişehir Milletvekili 
İsmet Angı, Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 arkadaşı, 
C. Senatosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak, C. Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Eminsuların zararlarının giderilmesi hakkında kanun teklifleri ve 

Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden 
kurulu 37 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(2 /153 ,2 /214 , 2/230, 2/290, 2/300, 2/361) 

Cumlhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in 7 Şulbat 1960 tarihli 1101 sayılı Kanuna g«çici 
Ibir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/153) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7 Şubat 1969 tarihli 1101 sayılı Kanuna geçi i bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 

gerekçesi ilişiktir. Gereğimi saygılarımla arz ederim. 
3 . 12 . 1969 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

GEEEKÇE 

27 Mayıs 1960 ihtilâlimden sonra ve Millî Birliğin tasarrufları arasında 42 sayılı Kanunla üst 
rütbeli subaylar ve generaller emekli edildiler, 147 profesör görevlerinden uzaklaştırıldı, bâzı va
tandaşlar mecburi iskâna tabi tutuldu, birçok kiımsalerin siyasi hakları ellerinden alındı. Dunla
rın hepsi yerlerine, görevilerine döndü ve af suretiyle de kendilerine haklan iade edildi. Ancaik 
7 200 subay ve 365 general EMÎNSU adı altında toplanarak nizamlara saygılı bir alışkanlıkla 
Yüce Meclise ve onun hak ve adalet duygusuna gönül ve umut bağlıyarak vakur bir inançla bek
lediler. Artık 'bu meşakkat tiryakisi, feragatli ve şerefli kimselerin affedilmiyem bir kütle olmak-
tnn kurtarılarak itibarlarını iade etmek zamanı gelmiştir. Bir tensikat dolayısiyle de olsa 42 sa
yılı Kanun bir zorlayıştır. Bunu kabul eden de atmiyen de 5 yıl içinde emekli edilebilecek ancak 
kabul dilekçesi vermiyemlere tek ikramiye verilerek bir nevi cezaya çarptırılacaktı. İster istemez 
herkes kalbi yanarak dilekçe verdi. (Belki emekli edilmem) diye de bir ümitle birkaç gün daha 
bekledi. Sonunda emeklilik isabet edenler ağır bir töhmet içinde kaldılar, halik efkârında itibar-
lariyle elenmiş kimseler gibi görülür hale geldiler. Birçokları felçten, kailb sektesinden genç yaş
ta hayata gözlerini kapadılar. Birçokları hayata kahrederek rneenuname bir yaşantı içine sürük
lendiler. Çünkü onlar için askerlik mesleki, yasaya bilecekleri gerçek dünya idi. Onlar bu dünya
larını yitirmişlerdi. Hemen hepsi ve aile efradı aylarca kimsenin yüzüne bakamaz birer sucjlu ha
leti rulhiyesi içinde, kimıse ile muihatabolmamak için insanlardan kaçar hale geldiler. Buna rağmen 
Türk Milletinin demokratik vicdanından yarmla ' in ışığı doğacak diye beklediler. Bu ışık doğmuş-1 

tur ve mağdur görünenlere hakları iade ediillmiıştir. Bunlara da edilmelidir. Bunlar da bizimdir. 
Ben şahsan bunlar gibi emekli değilim, hasbelkader emekli edilmedim sonradan kendi arzumla 
emekli oldum. Bumun için onların haklarını sa-vıtnabaliyıorum. 

EMİNSU mensuplarının mağduriyetleri inkâr kabul etmez bir gerçektir. Gerçek anlamı ile bu 
mağduriyet bir facia şeklimde tezahür etmiştir. 13 Kasım 1960 günü, Cumhurbaşkanı Cemal Gür-
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sel bir basın toplantısında: (Ordunun kolumu kanadını kındık bu hatadır. Hatadan, dönmek fazi-
leltitir...) diye ikrarda bulunmuştur. 30 ilâ 45 yaşbırı arasında binbaşı ilâ albaylar emekli edildiler. 
Orduda monma! sicil alan hiçbir subayım kıdemli albay ve bâzı haillerde de general olmamalarına 
hiçbir sebep yektur. Şu halde bugünkü emısalleıri gibi olamıyacaklarını gösterecek hiçbir sebep ve 
ıl'elil bulunamiaz. Generallik müstesna tutularak, her subayı emsalinin normal üsıt kademe rütbele-
ri olaın emekli kıdemli .albay olarak kabul etmek zarureti vardır. Bunlardan birçokları Devlet hiz
metlerinde görev yaparak: bu derecelere ulaşmış bulunmaktadırlar. Ancak açıkta kalan, bir iş bu-
lamııyan ve bu suretle miktarları 1 000 civarında olan emekliler bundan yararlanacaktır. Emekli 
Sasıdığına böylece öıne'mili derecede bir malî külfct de yükleıımiyeoektir. 

Anayasanın 2 nci ımaddesi ile, Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına dayandığı belirtilimeflöte; 
10 nıcu maddesi: «Devlet insanın maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazır
lar.» ve 14 ncü maddesi: «Herkes yaşama, .maddi Ve mânevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir.» 
11 ııci maddesi: «Kanun hiç bir sebeple bir hakkın ve hürriyetin özüne dokuınaımaz.» demektedir. 
Şu hailde bunlar, gene yaşlarında yükselme haklarından mahram, edilmişlerdir. Her ne sebeple 
olunsa 'Oİsun dokunulaımıyan halklarının özüme dokunulmıışıtur. Bunlar, sayısız meşakkat ve fera
gatle yetişmiş oldukları mesleklerimden koparılmak suretiyle maddi ve ımânevi gelişme haklarından 
yoksun bırakılmış ve bu hak ellerinden zorla alınmıştır. Devlet bunlar için başka bir gelişme 
şartı da hazırlamamıştır. Oünlkü bir insan ancak yetişmiş bulunduğu bir meslekte gelişebilir. Eğer 
bunlar bu meslekte bıralkılsalardı, ne maddi ve no do mânevi çöküntü içinde lavnanmıyacafclardı. 
Bu Itutuma sdbebiyet veren Devlete karşı kişi, maddi ve mânevi tazminat talebinde de bulunabilir. 
Fakat Anayasamız bunlar için o hakkı da tanımamaktadır. Esasen bunların böyle bir talepleri de 
yoktur. Eğer emıelkli olmasalardı bugüne kadar b n hırın. hepsine milyonlarca lira Devlet hazinesin
den ödenecekti. Bütün bu haklarımdan mahrum edilmelerini millî bir feragatle kabul eden bu mağ
dur vatandaşlara, telâfisi artılk mümkün olımıyan o kutsal .mesleklerine diönemeyilşleri karşısında 
hiç olmazsa Yüce Meclis itibar elini uzatarak bu kamun teklifini kabul etmelidir. Bütün hakların 
tevziini yaparken Ibu şerefli kütleyi bir (kenara atmaımahdır. Bu gerekçe, sosyal adalet ve hukuk 
Devleti ilkelerine dayanmalkltadır. Bu gerekçe, toplumun huzur ve, refahını öngören, hak ve hürri
yetlerde bütün vatandaşlar eşit, kaderde, kıvançta ve tasada bütün ferilerini ortak kabul edem 
bir Anayasamın söz ve .ruhuna dayanmalktadır. Bu gerekçe, millî şuur ve ülküler etrafında bütün 
fertleri gönüllü ve barışılk bir kütle halinde toplanması amacına da dayanmaktadır. 

Bu kamun teklifinin kabulü, bir hakkın sahibine teslimi olacaktır. Bu teklifin kabulü yaralı gö
nülleri tedavi edecek ve toplumun yüzünü güldüneöektir, Yüce Parlâmentosundan bunu, yüce mil
leti umutla beklemektedir. 

7 Şubat 1969 tarihli 1101 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi : 

'MADDE 1. •— 7 Şubat 1'969 tarihli 1101 sayılı Kamuna aşağıdaki geçici ımaldde lefcl'enımiştıir. 
ıGe-çicii Madkle 1. •— 2 Ağustos .'1960 ve 27 ;Şuha't 196İ1 tarihleri amasında çeiptllil sebeplerle emek

liye alyralian subay ve aslkcrî .mamunlanla bunlardan iş bu kanunun yürürlüğe ıgirldiğii tarihte 5434 
sayılı Kanunla ilgili ihizimetlcirden ayrıllmış ve 696 sayılı Kanundan faydalanımaımış olanlar ve halen 
5434 sayılı Kamuna talbii hiizımeltıliendc bulunanlar ida ('EmekHilklerini istedikleri takdirde:) noş'et 
ve malsıp littlbariyilie ihalen Ondudalki emsalierimin .aldıkları 'maaş derece tutarları iiıle fililli Ihizmıet sü-
Ireleri esas atamıak suretiyle ihesaplainıp yeniden emeklillik ımaaşı bağlanarak 'ödenir. 

iG-eçımiş yıllara afilt aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 
, Ölenlerin dul ve yetimlenine ölüm tarihinde cmısalleriinin bulundukları derecenin bugünkü in

tibakına göre emekli aylığı 'bağlanır1. 
Halen 5434 sayılı Kanuna göre Devlet klarnetinde ealışanıliaır, Ordudaki emsali! subayların aldı

ğı: ımaalşı alınlar. 
MADDE '2. — Bu kamun 1 . '3 . Ü.970 tabibinden itibaren .yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun bükümlerini Bakanlar Kurutu yürütür. 

M. Meclisi. (S. Sayısı : 322) 
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Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın, 5434 sayılı Kamına ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı 

Kanuna 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi. (2/214) 

7 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı (Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kamıma 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Ka
nunla eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenmesine ıdailr hazırlamış olduğum kanun teklifiyle 
gerekçesini ilişik olarak sunuyorum. 
* Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

.Eskişehir Milletvekili 
İsmet Angı 

GEREKÇE 

1. — 42 sayılı Kanunla ordudan ayrılmış, bulunan [Emekli İnkılâp subaylarınım mağduriyet
lerini önlemek maksat ve gayesiyle 16 . 7 . 1965 tarih ve 696 stayılı Kanun çıkarılmış ve bu ka
nunla 5434 sayılı Emekli (Sandığı Kanununa) ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanıma geçici bir 
madde eklenerek 27 . 2 . 1961 tarihinden önce 42 sayılı Kanuna göre çeşitli sebeplerle emekliye 
ayrılmış bulunanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış olan aylıkla!1 aynı rütbedeki em
sallerinin 24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı Kanunda yazılı ıderece tutarları esas alınmak suretiyle ye
niden bağlanarak ödenmesi düşünülmüş ise de, ancak 1 . 4 . 1966 tarihinde btaşjıyan tatbikatı 
sırasında görülen boşluklar belirli bir zümrenin istifadesini ısağlıyam;adığı görülmüştür. 

2. — Bu mağdur zümreyi teşkil eden 1957 nasıplı albaylar, 20 lAgustos 1960 tarihli emeklilik: 
emirlerini tebellüğ edip Ağustos sonu ve Eylül ayı içinde muhtelif tarihlerde ayrılmış olmaları
na rağmen ayrılışları (Millî ISavunma Baikanlığmca emeklilik emri Itarihi olan 20 Ağustos 1960 
tarihi esas tutulmuş, albaylıkta üç yularını tamamlamadıkları ileri sürülerek 262 sayılı Kanunda 
yazılı emsallerinin derece tutarlarına intibak ettirilmemiştir. Halbuki 42 ısıayıh Kanuna tabi ve 
ayını tarihe tebliğ edilen ©mirle ayrılan 30 Ağustos 1960 tarihinde yükselme sırasında bulunaü 
bir kısım subaylar ((Binbaşı ve yarbaylar) m emeklilik işlemleri terfilerini sağlamak ve mağduri
yetlerine meydan, vermemek gaye ve düşüncesiyle 2 Eylül 1960 tarihinde yapılmıştır. Bu subaylar 
için de bilâhara 92 sayılı Kanun çıkarılarak durumları kanun çerçevesi içerisine sokulmuştur. 
Bu tarihte kıdemli albaylık derecesi mevcudolmadığı için 1957 nasıplı albaylara aynı şekilde bil 
muamele yapılamamıştır. 

3. — 1957 nasıplı albaylar 20 Ağustos 1960 tarihli emeklilik emirlerimi almış olmalarına rağ« 
men devir ve teslim, ayrılış sicillerini doldurmak, muhasip durumundp olmak ve esas görevlerina 
ek olarak Millî Birlik Komitesince kendilerine verilmiş olan idari hizmetler (Valilik, kaymakam
lık) ve saire dolayısiyle hemen ayrılmaları mümkün olmamış ve bu ayrılışlar Eylül ayının ortala» 
rina kadar devam etmiştir. Nitekim bu ayrılış tarihlerini tevsik eden aynı nasıplı albaylardan beşi 
üç seneyi doldurdu düşüncesiyle kanundan istifiade ettirilerek intibakları sağlanmıştır. Bu şelkilde 
aynı hak sahipleri arasında ayrılıklar yaratılmış bulunmaktadır. 

4. — Mağdur 1957 masıph albayların ayrılışları 20 Ağustos 1960 kabul edilse bile 5434 sayılı 
[Emekli Sandığı Kanununun 31 nci madde 2 nci fıkrası ve 91 nci maddesi ilgili fıkraları gere
ğince aynı 4/5 i hizmette geçtiği ve Ağustos ayı maaşı tam olarak ödendiğine göre eksik kalan 
birkaç günün tama iblâğ edilmesi gerekmektedir. 'Nitekim, bu albayların emekli maaşları 1 Ey
lül 1960 tan itibaren tahakkuk ettirilmiştir. 
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Bu durumja' benzer 6 yıllarını doldurmaya birkaç gün eksiği kalmış olan albaylar terfileri için 

Danıştaya müracaat etmiş ve Danıştayca hizmetleri tam kabul edilerek terfileri yoluna gidilmiş
tir. 1957 nasıplı .albayların talepleri ise, terfi d'eğil terfihtir. 

5. — Bu düşüncelerle 696 sayılı Kanun olarak çıkarılan geçici maddenin eksik olarak çıkarıl
ması tatbikatta birçok hataları meydana çıkarmış ve bu yüzden 1957 nasıplı albaylarla ölenlerinin 
dul ve yetimlerinin emsalleri seviyesine çıkarılmaları gayesini sağlıyıamamıştır. (Bu noksanlığı telâ
fi etmek suretiyle mağdur durumda kalan 1957 nasıplı albaylar için 696 sayılı Kanunla çıkarı
lan geçici maddeye 1 . 4 . 1966 tarihinden muteber olarak bir fıkra eklenmesi adaletsizliği önli-
yeceği gibi 696 sayılı Kanundan beklenen gayeyede ulaşılmış olunacaktır. 

5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna 16 . 7 . 1965 g\m ve 696 sayılı Kanun
la eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun. 

[MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna 16 . 7 . 1965 gün 
ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye aşağıda yjazıh fıkra eklenmiştir : 

Geçici Maddeye Eklenen Fıkra — 1957 nasıplı albaylardan bu kanuna göre emekliye ay
rılmış olup çeşitli sebeplerle muhtelif tarihlerde ordudan ayrılmış bulunanların bu rütbedeki hiz
metleri süresi üç senelerini tamamlamış kabul ed^erek 24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı Kanunda ya
zılı derece tutarları esas alınmak suretiyle aynı rütbedeki emsalleri seviyesine çıkarılarak ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 4 . 1966 tarihinden yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Batanlar Kurulu yürütür. 

Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 arkadaşının 5434 sayılı T. ö. Emekli Sandığı Kanunu
na Ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

(2/230) 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı 'Kanuna geçi
ci madde eklenmesi hakkındaki kanun tek'lifimüi gerekçesiyle bMlilktıe sunuyoruz. 

Geneğünatn yapıilmıajsıını saygılarımızla rdea ederiz. 
Çanakkale Milletvekili İzmir Arakam Rize Milletvekilli 

Zekiye Gülsen Şinasi Osma F. N. Yıldırım S. Zeki Köseoğlu 

Manisa Samsun Senatörü Denizli Milletvekili Muğla Milletvekili 
ü. Selçuk Gümü§pala H. Enver Işıklar M. Emin Durul Ahmet Buldanlı 

fatlanibul Milletvekili M-araş Milletvekili Bursa 
Mehmet Yardımcı M. Zelceriya Kürsad Mustafa Tayyar 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunuma ek 1101 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin gerekçesi 

1. 27 Mayıs İhtilâlinden sonra teşekkül eden ihtilâl iktidarınım demokrasiye geçinceye kadar 
vâikı tasarruflarımdan haksız olanların hükümetlcı-co tasfiyesi cihetine gidilmilştir. Bu cümleden 
olarak 147 1er diye adlandırılan üniversite öğrotiın üyelerinin vakfelerine avdetleri, 55 ağaların 
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yerlerilne iadesi evvelce sağlanmış olup, şimdi de Yassıada hükümlülerinin hukukî durumlannın 
düzeltilmesi hayırlı bir sonuca varmıştır. 

Bu haksız tasarruflardan geriye yalnız Enıinsu dâvası kalmıştır. Yersiz, zamansız, hiçbir esas ve 
kıstasa dayanmadan kütle halinde ordudan tasfiye edilmiş bulunan Eminsulann bu dâvasının ke
filin olarak halli cihetine gidilmiş olması zamanı gelmiş bulunımaktadır. 

696 sayılı Kanunun müzakeresi esnasında ihtilâl ilktdidarı mensuplannca da bu haksızlık itiraf 
edilmiştir. Bunun telâfisi ikjin ise teklif edilen bu 'kanun maddesinin mucip sebepleri aynnt ı lan ile 
aşağıda açıklanmıştır. 

1. 1960 senesi Ağustosunda tekmil ordu mensuplarının istisnasız 20 Ağustos 1960 gününe ka
dar emeklilik (isteğinde bulummalan her sulbayın 42 sayılı Kanun ile eşit haklar üzerinden emekli 
edilecekleri, bu istekte bulunmryanlann bu kanundan faydalanamayacak % 50 esası üzerinden 
emekliye sevk edilecekleri, belirttilerek, sırası gelenlerin peyderpey ordudan emekliye sevk edile
cekleri Millî Birlik Komitesi tarafından bildirilmişti. 

Bu emirdeki açıklığa rağmen tatbikat böyle olmamış, sıra ve zamana riayet edilmiyerek, hiçbir 
esas ve kıstasa dayanmadan, bir anda ve kültle halinde 4479 general, subay ve askerî memur emek
liye sevk edilmişlerdir. 

Bu toptan tasfiyeden iki! ay sonra 262 sayılı Kanun çıkarılarak orduda kalanlara birer üst de
rece maaş verilmiş, ve beş yılın bitiminde yürürlükten kaldırılacağı bildirilen 42 sayılı Kanun bu defa 
orduda kalanlara da teşmil edilerek yürürlükte bırakılmıştır. 

42 sayılı Kanunla 27 Şubat 1961 tarihinden öne e emekliye sevk edilmiş olan Eminsular hizmetten 
mahrum edildikleri gibi orduda kalanlara tanınan haklardan da yoksun bırakılmışlardır. 

2. lEminsular orduda kalmış olsalardı sırası geldikçe emekli edilmiş olsalardı maddi ve mânevi 
balkımdan (Ordu yardımlaşma hakkı dâhil) bütün haklanın iktisabetmiş olacaklardı. Eminsulann 
hepsi normal olarak en azından baremin en yüksek derecesine kadar yükseleceklerdi. Zira bugün 
albaylık orduda normal ve her subayın ulaşabileceği bir .rütbedir. Dürüslt her subay bu rütbeye 
ulaşır ve bunun karşılığı olan maaşa hak kazanır. 

3. Eski emekMerin eşitliğini sağlamak ve Eminsular seviyesine çıkarılmak için 1101 sayılı 
Kanun çıkarılmış ve Emıinsulara vakübsiz emekli edildikleri için tazminat olarak verilen % 70 
emekli aylığı bütün emeklilere teşmil edilmiştir. Halbuki diğer emekliler Devlete 35 - 40 sene hiz
met etmek bahtiyarlığına eriştiklerinden Enıinsulara yetişmek değil, onları kat, kat geçmiş bulun
maktadırlar. Bu suretle Eminsulann % 20 tazminat farklan 1101 sayılı Kanun ile ellerinden alın
mış bulunduğundan diğer emeklilerin seviyeleri altına düşmüşlerdir. 

Eminsulann en yaşlısının 15 ve en gencinin 25 yıl daha orduda hizmet etmek filmkânı varken 
bumdan mahrum edilmişlerdir. Çoğu 20 yılını dahi doldurmadan tasfiye edilmişlerdir, işte bu zara
rın telâfisi için Hazinece emekli maaşlarına '% 20 ilâve edilerek % 70 üzerinden kendilerine emekli 
maaşı bağlanmıştır. Hizmeti çok olan normal emekli edilen eski emeklilerin çoğu % 80 e ulaştılar. 
Bu yüzden hizmjet azlığı hasebiyle Eminsular Devletin en az maaş alan emeklileri durumuna düşü
rülmüşlerdir. Ezcümle bu durumda olan az hizmetli Eminsulann maaşları 900 Tl. de dondurul
muştur. 

Bu az hizmetin telâfisi için Hazinece Eminsulara verilen bu % 20 tazminatın '•% 90 a iblâğı 
gerekirse de % 80 den fazla emekli maaşı verilemiyeceğine göre teklif olunan işbu kanun ile bu 
haksızlık düzeltilmiş olacaktır. 

Yukarda açıklanan % 20 tazminat Hazinece karşılanmakta iken 1101 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile bu hak kaldmlmış bulunmaktadır. Müktesep bir. hakkın kaldırılması hukuk devleti anla
yışı ille telifi kabil olamaz. 

4. Keza 1101 sayılı Kanunun tatbikatına ışık tutmak malksadiyle çıfcanltaıış bulunan (Karar
name) gereğince Barem Kanununa tabi personelden ve yeterli terfi şartlannı haiz oldukları halde 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemeden emekliye ayrılmış bulunanlardan son aylıklarını : 

M. Meclisi. (S. Sayısı : 322) 
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a) Üç yıldan fazla almış olanların bir üst derecesi, 
b) Altı yıldan fazla almış olanların iki üst derecesi, 
c) Dokuz yıldan fazla almış olanların üç üst derecesi, 

aylık tutarlar yükselmede esas alındığına göre genç. yaşta hizmetten mahramı bırakılan Eminsula-
rın bu kararname hükümlerinden faydalanması yitae teklif olunan işbu geçici madde ile mümkün 
olacaktır. 

5. Bu teklifin :benzeri bir tatbikat da vardır. 12.11.1960 tarih ve 126 sayılı Kanun ile (14 1er) 
diye adlandırılan ve Millî Bdrlik Komitesibdeu çıkarılarak yurt dışında görevi endirillenler Bıarem 
Kanununun üçüncü derecesi üzerimden emekli edilmişlerdir. O tarihteki üçüncü derece aylığı albay
lara verilmekte idi. Sonradan çıkarılan bit kanun ile albay maaşları birinci dereceye çıkarıldığın
dan bunlar da bu hükümlerden yararlanmışlardır. Bunların beşi yüzbaşı, beşi binbaşı, üçü yar
bay ve yalnız birisi albay rütbesinde idi. Albay hariç diğerlerinin hizmet müddetleri 20 yılı geç
mez. Bu kanun ile hizmjetlcri yürütülmüş ve baremin birinci derecesine çıkarılmışlardır. 14 kişiye 
kanunen bu imtiyaz verilmiş ilken 4 479 general ve subayın, bir günâhı yok ilken, sarih hakları olan 
tazminatları ellerinden alınarak neden mağdur edilsinler? 

Teklif olunan işbu geçici madde ille bu zümrenin haksızlığı önlenecek ve Anayasanın insanlara 
tamıldığı hak ve adalet yerine getirilecektir. Keza Anayasanın 4 ncü maddesi de Millî Birlik Komi
tesi tarafından yapılan tasarrufların Yüce Meclislerce tashih edilebileceğini âmirdir. 

Millî Birlik iktidarının amti lemokratîk icraatı ile haksızlığa uğramış olan bu zümrenin elin
den tutulmaması ne Anayasaya ne de insan hak ve adaletine ve insafına uymaz. Yüce Meclislerin 
bu hakkı teslim edeceği bediim telâkki edilmektedir. 

6. Bu kanun teklifinin senelik malî portesi âzami 12 Milyon liradır. 

Çanakkale Milletvekili Zekiye 'Gülsen ve İÛ arkaJdaşının, 5434 sayılı T.C. Bmlekli Sandığı 
Kanunuma ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkında 

kanun teklifi (2/230) 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ek 1101 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde fek'lmmiştir. 

GEÇİCİ MADDE a) 2 . 8 . 1960 tarih ile 27 . 2 . 1961 tarihleri arasımda 42 sayılı Kanun ile 
emekliye ayrılmış bulunan subay ve askerî memurlara, bağlanmış bulunan emekli aylıkları, emekli 
oldukları tarihteki emsallerinin 1101 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bulunduğu 1 . 3 . 1969 tari
hinde ulaşmış oldukları seme ve maaş dereceleri esas alınmak suretiyle düzeltilir. 

b) jElşitliklerin tesbiltimde 1101 sayılı Kanun esasları uygulanır. 
c) Bunlardan, ölenlerin dul ve yetimleri ile 124 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlan

mış olanlar hakkında da yulkardaki fıkralar hükümleri! uygulanır. 
d ) Bunlara geçmiş süreler için görev aylıkları emekli dul ve yetim aylıkları ile emekli ikra-

mjiyesi farkları ödenmez. 
MADDE 2. — (Bu kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. —- Bu kanunu Bakamlar Kurulu yürütür. 

öulmJhuriyfet Senatosu Afyon %ie'si Kemal ıŞenocak 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
42 sayılı Kanuna geçidi ibir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/290) 

7 . 3 . 1970 

Milleit Meclisi Yüce Başkanlığına 

1. Gerekçesiyle birlikte sunduğum kanun teklifimin ilgili komisyonlara havale buyrulma-
sınıa. 

M. Meclisi (H. Sayısı : '322) 
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2. Evvelce başka parlâmenterleree aynı mev zudaki kanun/tekülifilerinin'eksik tarafını da tamam

layan teklifim mezkûr ve halen komisyonda bulunan teklifle birleştirilmesine emir buyruhnasına 
müsaadelerinizi aırz ederim, 

Afyon Senatörü 
Kemal Şenocak 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kamuna geçici (bir nıadJde eklenmesine 
dair [kanun tıeıkOlifMn gerekçesi 

Aradan 10 yıl gibi uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen, 42 sayılı Kanun iüıe enken emek
li edilen, subayların durumu, cemiyetin kanayan bir yarası olanak halen devam etmektedir. Fil
vaki, küçük rütbelerden erken emekli edilmiş bulunan bu subaylar, çeşitli Devlet sektöründe 'bi
rer görev almak suretiyle, cüz'i emekli maaşlarına katkıda bulunarak maddi yönden bugüne ka
dar hayatlarını idame ettirme yollarını aramışl aır ise de; son çıkarılan ve 1 'Mart 1970 tarihin
de tatbikine başlanan 1101 sayılı Kanunun Ek - 5 ve geçici - 9 ncu maddeleri hükümleri ile, ç'a-
lışagelmekte oldukları Devlet sektörlerinden de ayrılmak mecburiyetinde bırakılmakta, bu em>ekli su
baylara ikinci ve çok ağır bir darbe daha indirilmiş bulunmaktadır. Büyük bir mağduriyet karşısın
da yükselen feryatlara kulak verilip, köklü ıslahat yapılmak suretiyle, kanayan bu yarayı sar
mak ve tedavi etmek zamanının gelmiş olduğu kanısındayız. 

Bu kanun teklifinin hazırlanmasında hâkim olan tek düşünce budur. 
Ayrıca bu kanun teklifinin hazırlanmasını gerektiren diğer sebepler şöyle özetlenebilir : 

1. 42 sayılı Kamunla, tekmil üst rütbeli subayların (binbaşı dâhil daha üst rütbeli subaylar) 
istisnasız beş yıl içinde emeklilik talebinde bulunmaları, her üst subayın bu kanunla eşit hak
lar üzerimden ıCmekli edilecekleri, vo aksi takdirde bu t'alepte bulunmııyanlann bu kamunda 
sağlanan haklardan yararlanamıyacakları belirtilerek, sırası gelenlerin 5 yıl içerisinde peyderpey 
ordudan çıkarılacakları Millî Birlik Komitesi tai'afıdan açıklanmıştır. Bu emirdeki açıklığa rağ
men tatbikat böyle olmamış, sıraya riayet edil miyerek, hiç bir es'as ve kıstasa dayanmadan, 
tanınmış olan 5 yıllık süre içerisinde 5 000 den fazla üst rütbeli subay ve general emekliye sevk 
edilmiştir. 

2. Kendilerinden daha 20 - 25 yıl hizmet beklenebilecek iken, çok genç yaşlarda emekliye sevk 
edilen bu subaylar orduda kalarak sıra ve müddetleri doldukça emekli edilselerdi, maddi ve bil
hassa mânevi bakımlardan bütün haklarını iktisabetmiş olacaklar ve hepsi çok mühim bir sebe-
bolmakdıkça en azından kıdemli albaylığa kadar yükseleceklerdi. Bu itibarla, orduda dürüst her 
subay albay rütbesine ulaşabileceği içitn, bu rüt benin karşılığı olan maaşa da hak kazanmış ola
caklar ve bugün mânan ve maddeten tatmin edilmiş olarak huzurla emekliliğe ayrılacaklardı. 

3. Eski emeklilerin eşitliğini ve bütün emek]ilere son maaşının % 70 i esası üzerinden m'aaş 
bağlanmasını sağlamak amacı ile çıkarılmış bulunan 1101 sayılı Kanun ise, bu emekli subayla
ra hiç bir fayda getirmemiş, aksine mağduriyet terini bir kat daha artınmıştır. Şöyle ki : 

Erken emekli edilen bu subayların en gencinin 25 yıl, en yaşlısının 10 yıl daha orduda hiz
met imkânları varken, bu haktan mahırum edilerek, çoğu henüz 20 yıl dahi hizmet edemeden 
emekli edilmişler, kendilerine zararlarının telâfisi maksadı ile ve tazminat mahiyetinde 42 sayılı 
Kanunla % 70 üzerinden emekli aylığı bağlanmış idi. Çoğunun hizmet süreleri az olduğundan, 
emekli maaşları % 70 in altında kalmış, o zaman alman bu tedbir bugün için sadre şifa olama
mıştır. Son maaşın % 70 i ile emekli olma hakkı 1101 sayılı Kanunla diğer bütün emeklilere de teş
mil edilince, bunllaır 30 - 40 yıl hizmet etme imkâ nıını bulduklarından bugün ilkokul mezunılarf 
dahi emekli maaşı miktarı bakımından genç emekli subayları geçmiş bulunmaktadır. Zira bunlar 
% 80 üzerinden iemeMi olabilmektedirler. 

M. Mecfllisi. (.S. Sayısı : 322) 
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Bu nedenlerle, gıenıç yaşta emekli edilleın bu subaylar Devletimizin >en dar gelirli ve en az emeldi 

aylığı alan sınıfı haline gelmiş, mağduriyetleri bir kat daha artmış ve bugünkü hayat şartlarına 
ayak uyduramaz hale .gelmişlerdir. 

Teklif olunan bu kanun, Yüce Meclislerce kabul edildiği takdirde, mağduriyetler kalkacak, hak
lar teslim edilmiş olacak, 10 yıldan beri bir türlü maddi ve bilhassa mânevi huzura kavuşturulama
mış olan bu .talihsiz kütleye kısmen huzur sağlıya çaktır. 

4. Esasen bu teklifin benzeri bir tatbikat da mevcut bulunmaktadır. 14 . 11 . 1960 tarih ve 
126 sayılı Kanunla 14 1er diye adlandırılan ve Millî Birlik Komitesinden çıkarılarak yurt dışın
da görevlendirilen subaylar, o zaman Barem Kanununun 3 ncü derecesi üzerinden (100 asli maaş) 
emekliye sevk edilmişlerdi. O tarihte 3 ncü derece maaş alibaylara verilmekte İdi. Sonradan çıka
rılan kanunlarla, kıdemli albay maaşları birinci dereceye ^çıkarıldığından (150 asli maaş) bu 14 
subay da bu hükümden yararlandınilmıglardır. Bunların 5 i yüzbaşı, 5 i binbaşı, 3 ü yarbay ve 
sadece biri albaydırlar. Yüzbaşı, binbaşı ve yarbay rütbelerinden ayrılan bu arkadaşlarımız bugün 
baremin 1 nci derecesi üzerinden emekli aylığı almaktadırlar. Teklifimiz diğer genç emekli subay
ları da bu seviyeye getirmiş olmakla kanunların eşitliği ve adalet prensiplerine ve hakkaniyete 
riayeti sağlamış olacaktır. 

5. Teklifin malî ' portesine gelince; esasen bu emeklilerin içinde baremin birinci derecesin
den êmekli edilen yaklaşık olarak 2 000 civarında albay mevcuttur. Böylece 2 000 civarındaki bu 
emekli albaylar bu teklifin dışında kalmaktadırlar. Bu teklif geriye kalan 3 000 - 3 500 emekli 
subayı (binbaşı ve yarbay rütbesinde) içine alacaktır. Bunun da malî portesi yılda 15 - 20 milyon 
civarında olacağı tahmin edilmekle beraber bu miktarın da lıer geçen güm zayiatla azalacağı tabiî
dir. 

Ayrıca bunların bir kısmı tatbikime yeni başlanan 1101 sayılı Kanunun Ek 5 ve Geçici 9 neu 
maddeleri gereğince emekli maasllannı almaktan vazgeçerek, sivil Devlet dairelerinde çalışmaya 
devam ettiklerinden, bu kanun bütçeye büyük bir malî külfet yüklemiyecek, yukarda bahsedilen 
15 - 20 milyon Tl. lık malî porte önemli miktarda azalacaktır. 

Arz olunan bu gerekçeye göre, bu teklifimizin öncelik ve ivedilikle müzakeresini arz ve teklif 
ederiz, 

6434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanuna, geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun 

MADDE 1. — ,'541314 sayılı 'T. C. Emekli (Sandığı Kanununa elk, 2 . 8 . H9I60 Itarih >ve 412 sayılı Ka
muma aşağıdaki geçici >6 mcı madde eklenmiştir. 

Geçici madde '6. •— 64314 sayılı T. C. Emekli 'Sandığı Kanunuma ek 4:2 sayılı Kanıumutnı geçici 2 
nci ımıaddesine göre, !20 Ağustos 19Ö0 terfihi ile 30 Temmuz 1905 tarihleri arasında, erken1 emekli 
edilen Ibiınlbaşı ve dalha yukarı rüıtibdUi' subaylarım emekli aylıkları, hizmet müddetlerine (bakılmak
sızın, '7244 sayılı Kanıumum birinci maddesine ait cetvelin birinci derecesi üzerinden ödenir. 

Flfflî hizjmıeit 'müddetleri 30 yıldan az ©ilamlar 30 yıl (fiilî) hizmet etmiş gibi iltdlbıar 'Oİıım/uır. 
Bunlardan ölmüş olanların dul ve yetimleri de bu kanundan yatfiamLanır. 
Geçmiş yıllara ait emekli ayliğı artoış farkı ödenmez. 
MADDE '2. — Bu Ikanun yayınlan/masını takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 13. — Blı kanunu Bakanlar Kurul/u yürütür. 

M. Mecfllisi (S. Sayısı : 322) 
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Ouimlhuriıyet Senatosu İsitanlbul üyesi Mebrure Aksoley ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekflli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanuna geçici bir maıdde eklemmesine dair kanun teklifi 
(2/300) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

6434'sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanunumun Ek 42 ısayılı Kanuna geçildi bir miadde cküeıtı-
ımlasinie dair kanun teklifiımiai •i&tiıuyoruz, lâzım gelen işlelmjim yapıltaıalsını dileniz. 

Saygılarımızla. 

ömmlhuıriiyelt Semiaıtosu Cumhuriyet Senatosu 
fetambull Üyıesli istanbul Üyıesli 

M. Aksoley C. Yıldırım 

(İstanbul 
E. Özden 

$434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanunun Ek 42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi 

GEREKÇESİ 

Aradan. 10 yıll giiibi uzumda bir süre geçımiş olmasınla rağlmlen , EMİNİSU DÂVASI hâlâ cemi
yetin kanayan bir yarası olmakta «Levam etmektedir. Büyük bir mâduriiyat karşısında yükseleni 
£enytaltOlairıa kulak verilip köklü icraat yapılacak yarimle, geçidi ve etkisiz tedbirlerle işlin idaresi 
yolunla gidilmiştir. 

Kanayan bu yarayı sarmıaik vıe tedavi eitmteık zaimıaını gelmiş ve gögmliştıir. Bu kamun teklifimin 
bazırLamimıasHiıa hâkim. ollan 'tek düşünce 'budur. Bu kanun telklifîmin h'azırilaınlmiaısım gerektiren 
diğetr sıabeplar şunlardır : 

1. 42 sayılı Kanunla, Tektendi ondu Mensuplarının Mlilsınasız beş yıl dıçjimıde emeklilik talebimde 
büluMmtaları, her subayın bu kanunla eşit halklar üzerimden Ermeklli eıdileceklıeıni ve aksli takdirde 
bir isltakte bulİTunlnııyıacıalklanmıaı bu 'kamumdan ya rarlaınmuy adakları belirtile'rak, sunası gelenilerin 
peyderpey ordudan çıkarılacakları, Millî Birlik Eotırnilteıali tarafımdan laçıHıanımıştı. Bu •eımirdekd 
'açıklığa rağmien tatbikat böyle olmamış, sıra ve zamana riayet ledifliımiyefflek hıiçibtisr «ısıaıs kıstasa 
dıayîanlmiadam bir anıda ve 'kütle halimde (4 479) Subay ve General emekliye savkadlmiiştir. 

Bu toptan, tasfiyeden altı ay sonra (262) sayılı Kanun .çıkarılarak orduda kalanlara birer 
üsıt derece ımıaıaişı verilmiş ve boş yılın 'bitiminde yürürlükten 'kaldırılacağı belliııttliflien 42 sayılı Ka
nun, bu dafla <orduıda 'kalanlara da teşmil ediletıek yürürlükte bırakılmıştır. 

Bu suretle hiçbir esıas ve kıstasa dayanımıadan ordudian çıkarılan (447'9) Subay mağdur edil-
nıiıştir. öerçii ('696) sayılı Kanunla "kamdilerînıe (262) sayılı Kanumdlaikd halklar tanamimış ise de 
bu husus, 'meslekinden yoksun, hiizanıettem mahrum bırakılan kutlandın yıariatamıım sanılmasına 
medar loinuatouştır. 

2. Bu duıruımlda olan (EMtNSU) 1ar. Orduda 'kalmış olsalar, sıra, ve ımıüddettllıeıri geldikç© 
eimıekl edilmiş buluımsalardı, maddi ve mânevi bakıımidan bütün haklarını ilktisabetmiiş olaoalkl'ardı. 

EMÜN'SU'laran hepsi, bir 'aiksiilnık olmadıkça, en azımldan albaylığa kaklar yükseleceklerdi. Zira 
buıgün Albaylık - mormıa! ve her subayım ulaşabileceği bir rütbedir. DürtiM her subay bu rübeye 
ulaşır ve bunun karşılığı olan maaşa hak kazanır. EMÜNlSU 1ar orlduda kalmış otolardı, bu 
rütbe onların da tabiî hakları olacaktı. 

İ3. '696 sayılı Kanun, bir üsıt derece maaşın verilmesini âımiır olduğuma göre bu kamuma etki 
yapan ve 42 sayılı Kanunda bahsi geçen beş yılın da hizimiöttan sayılması gayett norlmal bir haktır. 
Şayet bu halktan istifade etmiş olsalardı beş yıl orduda kalmış olan emsallerinim ısevliyesime gel
miş olacaklardı. 

U, Meclisi. (.S. Sayısı : 322) 
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Yukarda baldrltnldiğd üzene sırası bakl«m|meden ve aeıele olanak kütle hailimde ordudan çıfcaırıl-

oııalarii, bu halktan kendilerini mahruım bmakıillmiiştır. 
O hailde 696 Isayılı Kamunda intibakları yapılanlarım hizanıeltlerinıe bu beş yılkın da • eklemmesi 

ve ordudaki eimısallerime tanımlan baklalrım da birlikte verilimesi 'adalete daha. uygundur. 
4. Eski E&fefclilerin eşitliğimi ve büitün emeiklilore % 70 asası üzerimden maaş bağlaınıınıasıını 

sağlamak amaciyle çıkanllmuş olan son kamumda EMİNSU lana hiçbir fayda gatiranıeımdştıir. Aksi
me bu kanun EMİNSU ların mağduriyetimi birkat daha artılrmınştır. Şöyle ki : 

EMİNSU ların en yaşlısının 10 ve em g&aekma 25 yıl daha orduda Mzlmot imkânı mrfcem bu 
haktan mahrum edilerek çoğu 20 yılını dahi ilkmıal atmadan emekli edilmişlardır. İki zarariların 
telâfisi mafcsadiyle ve tazimimat ımahiyatinde 42 sayılı Kanunla % 70 üzerinden kendilerime 
emekli aylığı bağlamamıştı. 

Çoğunun hizlmiat seneleri az oilduğumdam bu tedlbir de sadre şifa değildi bu defa % 70 eimekli 
hakkı bütün am'eıkliienie teşmil edilnoe; bunlar normal şartlarla 30 - 40 sente hiamıeıt ejtmtek im
kânını bulduklarından, ilkolkul imıazumu oümıyaıiıarı bile EMİNSU lan geçirmiş bulummaktadır. 
Buruların bir kısmamın da % 80 üzerimden. emekli aylığı almaları sağlanmıştır. Bu suıiötle yine 
EMtNıSU la,r Devletim en dar gelirli ve eın az aylık alan sınıfı halime gelmekle madıuriyeltfora daha 
da artauştır. 

Teklif edilen kamun kabul edildiği takdirde, mâduriyetleri kısmen olsun telâfi edilmiş ola
caktır. 

5. ıTıaklifin malî porftaesin© gelince : 
Bugün 150 lira aslî miaaşlı 40 yıl hizimiet hesabı üaerinıden emekliye •ayrılmış 1 000 kadar 

EMLYSU vardır. Ayrıca. Bmıakfljillik halkkı olan ve Devlet Sektöründe çalışan 2 200 EMIJNPSU 
vardır. Böylece 3 200 EMtNİSU bu kamum teklifinim kapsamı dışında kalacağından, Devlete bir 
malî külfet yüldemiyeıcfâkitir. 

Telklifin kapsamı ancak geriye kalan takriben 2 '000 BMİNıSU yu içime alacaktır. 'Blumumda 
malî porıtnesli 10 milyon kadardır. Bu miktarın da her yıl zayiatla azalacağı tabiîdir. 

<6. Bu teklifin benzıeri bir de tartMIkajt vaırdır. 14 . 11 . 1960 tarnlh. ve 126 sayılı Kanunla (14 1er) 
diye adlandırılan ve Millî Birlik Komitesinden çıkarılarak yurt dışında görevlendirilen subay
lar Barem Kanununum üçüncü derecesi uzletimden 'emekliye sevkedilmiışlerdi, o aalmiam 3 nıcü dereco 
aylığı Albaylara verilmuekite idi. Sonradan çıikarılan kamunlarla Albay nıiaaşları birinci dereceye 
çıfcarcrildığımdam bunlar da bu büMimllarden yararlanmışlardır. Bunların beşi Binbaşı; beşi Yüz
başı, üçü Yarbay, biri Albay riutbesim.de idi. 

Arz olunan gerekçeye ve işin önıemıime binaen kanun teklifini sunmuş bulunuyoruz. • 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa elk 42 sayılı Kanuna geçici bir madde efelenmesine 
dair kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emıelkli Sandığı Kanunuma elk 2 . 8 . 1960 tarih ve 42 sayılı 
Kanunıa aşağıdaki geçici 6 mcı mıadde aklemmjiştiır. 

'GEÇİCİ MADDE 6. — 20 , 8 . 1960, 10 . 9 . 1960 tarihleri arasımda 2 . ı8 . 1960 tarih ve 42 
sayılı Kamuma göaie elmelkliye ayırıöimııs. olan Bimıbaşı ve daha yukarı rütbeli subaylarım Emekli ay
lıkları, hiamet müddetlerime bakıtaatazıın. 7244 sayılı Kanunum birimci maddesine ait cetvelin 
birimci derecesi üzerimden ödenir. 

Eiilî ve iltibari hizmet müddetleri 30 yıldan az olanlar, 30 yıl hizmıet letmiş gilbi itibar olunur. 
Bunlardan ölmüş olamjların dul ve yetimleri de bu kamundan yararlanır. Geçmiş yıllara ait 

emekli aylığı artış farkı ödemmeız. 
MADDE 2. — Bu kamum yayımımı tafctilbedem ay başımda yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kamunu Balkanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 322) 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Eminsulann zararlarının giderilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/361) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Eminsulann Zararlarının Giderilmesi» hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunul
muştur. Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Kesit Ülker 

Eminsulann zararlarının giderilmesi hakkında kanun teklifi gerekçesi 

42 sayılı Kanunla geniş bir düzenleme gerekçesiyle beş bine yakın Subay ve General emekliye 
sevk edilmiştir. Bunu takiben 262 sayılı Kanun çıkarılmış ve 42 sayılı Kanun kaldınlmıyaraki 
kapsamı genişletilmiştir. Bu suretle Emekli İnkilâp Subayları yani kısa deyimiyle Eminsula.r 
mağdur duruma gelmişlerdir. Her ne kadar 696 sayılı Kanunla kendilerine 262 sayılı Kanundaki 
haklar tanınmışsa da bu, mesleğinden yoksun ve hizmetten mahrum bırakılan bu kütlenin yara
larının tam sarılmasını sağlamamıştır. 

Bu durumda olan EMİNSU 1ar orduda, kalmış olsalar, sıra ve müddetleri geldikçe emekli edi
leceklerdi, ve maddi ve mânevi bütün hakları kazanacaklardı. Bir aksilik olmadıkça, en azından 
albaylığa kadar yükselebileceklerdi. O halde, 696 sayılı Kanunda intibalıları yapılanların hiz
metlerine aradaki farkm eklenmesi ve emsallerine tanınan hakların da birlikte verilmesi adaletli 
bir hareket olacaktır. 

Eminsulann zararlarının giderilmesi hakkında kanun teklifi 

MıAıDDE 1. — 5434 sayılı Tıüırkiiye Culmjhuniyeltli Eımldklli Saiııldığı Kaınuinuına Ek 42 sayılı ve 
2 . 8 . 1960 tarihli Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

Geçici M'adde — 20 . 8 . 1960 - 10 . 9 . 1.960 tarihleri arasında 2 . 8 . 1960 tarih ve 42 sayılı 
Kanuna göre emekliye ayrılmış olan Binbaşı ve daha yukarı rütbeli subayların emekli aylıkları, 
hizmet sürelerine bakılmaksızın 7244 sayılı Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelin birinci dere
cesi üzerinden ödenir. 

Fiilî ve itibari hizmet •müddetleri 30 yıldan fazla olanlar, 30 yıl hizmet etmiş gibi itibar olu
nur. 

Bunlardan ölmüş olanların dul ve yetimleri de bu kanundan yararlanır. Geçmiş yıllara ait 
emekli aylığı artış farkı ödenmez. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımını takibeden ay başında yürürlüğe girer. 
MADDE 3. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 12 . 5 . 1971 
Esas No. : 2/290, 2/153, 2/361, 2/214, 2/230, 2/300 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Sayın Üyesi Zekiye Gülsen, istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker ile Eskişehir 
Milletvekili ismet Angın ve O. Senatosu Üyesi Sayın Hamdi özer, Afyon C. Senatosu Üyesi Kemal 
Şenocak'm, C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrnre Aksoley ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununa bâzı maddeler ilâvesi ve bâzı maddelerin değiştirilmesi hakkındaki teklifleri 
Komisyonumuza intikal ettirilmiş ve Komisyondan T. ıC. Emekli Sandığı temsilcileri ile Hükümet 
temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumlarda müzakere olunmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 322) 
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Ancak, Komisyonca alman bir karar gereğince Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh, Uşak Millet
vekili Orhan Dengiz ve Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'tan kurulu bir Alt Komisyon teşekkül etti
rilip mevzu burada müzakere edilmiş yukarda isimleri yazılı üyelerin teklifleri tevhidedilerek bir 
metin halinde yeniden tanzim olunmuştur. 

Komisyonumuz Alt Komisyon raporunu esas alarak yeniden müzakere mevzuu yapmış ve 
2 . 8 . 1980 taırdıhi ile 6 Ocaik 1961 tarüMeri anasında 42 sayılı Kanunla emekliye sevk edilen üst 
subaylarm mâruz kaldıkları haksızlığın telâfisi bakımından nisfet prensibini ihlâl etmeden ve 
sandığın haklarını mahfuz tutmak şartiyle ve borçlandırılmak suretiyle zayi olan hakların iadesini 
teminen ekli metin tanzim olunmuştur. 

Mezkûr teklifin müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonumuzca ka
rar altına alınmıştır. 

Saygıyla arz olunur. 
Başkan 
Muğla 

Ahmet Buldanh 

Bolu 
Söz haklkıım SaMı 

Halil İbrahim Cop 

Sözcü. 
Samsun 

îlyas Kılıç 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Kâtip 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

istanbul 
O. Cemal Fer soy 

Uşak 
Muhalifim 

Orhan Dengiz 

Artvin 
Abdullah Naci Budak 

İzmir 
Mustafa Akal 

İmzada bulunamadı 

ÖEOİ'Gİ KOMİSYONUN (KABUL ETTİĞJ 
METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 154814 isayıilı T. C. Emekli (San
dığı Kamuınuınıa laşağıidlaiki [g-eçJiici madde ekılen-
înişjtir : 

G-eçioi ımaddıe : 
a) 2 . 8 . İİ960 tarihi ite 10 Ocaik 1ÖI61 İteri-

ihi lanasıınıdia 42 oayıllı Katran Ihlükümlerinıe 'güre, 
ömieiMİye sevk edilmiş (bulunan lüıstedbay me m-
ıkerî memurlara (bağlanılmış Ibuılunan eımelklii lay-
ılılkları, emsallerinin 1 . 0 . 191711 tıarlilhinde ulaş
mış oldukları yıl, 1 nicj derecenin son (kadclmıesi 
esas alımmıak ısnretiyıle düzeltilir. 

ib) Buralardan '94)314 sayılı Kamum (hükümle
rine 'göre ıglönev aılmuş lollaınılara ıeime!kli toÜduikll'a-
Tinida Ibu kamum hükümleri (uygulanır. 

c) ı(lb) fıkrası dışımda ıldalanıların 1 . 8 . Iöı71 
•tarihine (kadar IfaydalaınaıcaJklları hizmet yıllına 
ıait eımıeıklîi feesen'eğıi em'elkl^e ısevlk •ediOlddM'eri 

tarihteki 'görev layl'iMları üzerimden tve. o Itıarilh-
'teki Ibonolanıma 'esaslarınla ıgür-e 'T. C. Emekli 
Sandığınca Iborlçılaınıdınliırlaır. ©u Ibor'çılanimıa (Ka
nunun yünürlük ıtaırilhini tıalkilbeden laiylbaışmdan 
itibaren 'aylıklarından >% 10 'kesdl'mcik »ııretiyle 
tıalhsliil olumıam ianicaik Ib'Oirıçlandırılaeaık «olanlarım 
hizirmdhleıri ıtoplaımı 80 yılllifc Ihizlmet ıslüresini 'ge
çemez. 

d) Bumllardam 'ölemleırim duıl ve yetimleri 
halkkında da yulkandaki (hüküm uygulanır. 

f) Bunlara 'geçmiş süreleri içim ıgtöreıv taylıfc-
iları ile 'emekli 'farkları ikramiyesi löd'emmiez. 

MADDE 2. -
yürlünKiğe girer. 

MADDE 3. -
ea yürüıtüMr. 

Bu (kamun yıayım IfeaıriShinıde 

Bu Ikanun (Bakamlar (Kuıruıkm-

M.i Meeilisil (S. Sayısı : 322) 


