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3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ucu 
maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci madde

nin kaldınlmasma dair Millet Meclisince ka
bul olunan kanun tasarısının birinci görüşül
mesi bitirildi. 

10 . 4 . 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

îbrahim Şevki Atasağun 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

Kâtip 
Aydın 

Fikret Turhangü 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Fikret TurhangiPin, memlekette sosyal adalet 
nizamını sağlıyacak olan Personel Kanununa 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlık ve Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/51) 

2. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, Türk Ceza Kanunu
nun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin tatbikin
den neden müspet neticeler elde olunamadı-
ğı, tatbikatçıların ihmallerinin olup olmadığı 
ve eğer bu hükümler kâfi gelmiyorsa yeni bir 

tadil veya tedbir düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Adalet, İçişleri ve 
Millî Eğitim Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/52) 

Yazılı sorular 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 

Üyesi Mustafa Yılmaz îneeoğlu'nun, Devlet 
Plânlama Dairesinin Ofis Umum Müdürlüğü 
binasına nakledileceğinin doğru olup olmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlık ve 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/32) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Yatırımlar Finasman Fonu teşkil ve 

tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 
1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun değiştiril
mesine dair Millet Meclisince kabul olunan ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi işler, Sosyal İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/9, C. Senatosu 2/12) 
(Gündeme) 

2. — 7238 sayılı Ordu mensupları ile Emni
yet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen 
tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 2/27, 2/lûO; 
C. Senatosu : 2/13) (Gündeme) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere
ye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kars Üyesi Turgut Göle;nin Hüküme
tin, her 15 günde bir defa, dış politika üzerinde 
açıklamalarda bulunması hakkında beyanatı 

TURGUT GÖLE (Kars) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
TURGUT GÖLE (Kars) — Dış politika 

hakkında Hükümetten izahat istiyeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, son haftalarda memleketimizi doğ-
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rudan doğruya veya dolayısiylc alâkadar eden 
birçok hâdiseler birbirini takibetmiştir. Husu
siyle hepimizin üzerinde hassasiyetle durduğu
muz Kıbrıs'ta birçok üzücü hâdiseler vukubul-
du. Camilere bomba atıldı, bir ram mahalle
sinde bir kilisede yangın çıktı. Bin kadar 
Rum Türk mahallelerine doğru yürüyerek 
miting yaptılar. Bu nümayiş sırasında Türk
lere çok ağır hakaretlerde bulundular. Bu son 
nümayişlerde gene E. O. K. nın ön safta bu
lunduğunu gazetelerden okuduk, radyolardan 
dinledik. 

Aradaşlarım, Kıbrıs mevzuu üzerinde bir 
anlaşmamız mevcuttur. Bu anlaşmanın hangi 
yollardan bozulmakta olduğunu, E. O. K .üze
rinde ne gibi tedbirler alındığını ve nihayet va
tandaşlarımız bir Rum taşkınlığı karşısında 
kendilerini nasıl müdafaa edeceklerini, ne gibi 
müdahaleler olacağını bilmemekteyim. 

Yine Güney komşumuz Suriye'de de bâzı 
hâdiseler vukubuldu. 

Malûmunuz olduğu üzere, Suriye 1958 yı
lında Nasır'm kurduğu Birleşik Arap Cumhu
riyetine girdi. Suriye, 1961 yılında vukua ge
len bir askerî kıyamla bu birlikten alâkasını 
kesti, çıktı. Bu, 28 Marta kadar devam etti. 
Suriye 28 Martta yeni bir ayaklanmayla kar
şılaştı. 7 gün ihtilâlciler Hükümete el koydular. 
Fakat yeniden Hükümet kuvvetleri iktidara sa-
hiboldu. Hükümet kuvvetlerinin iktidara sahi-
bolmasmda Nasır kuvvetlerinin rolü olduğu 
söylendiği gibi, Halep'te hür subaylar grupu-
nun da yine Nâsır'la irtibatı olduğu ifade edildi. 

Arkadaşlar, biz yakm komşularımızda sulh 
ve selâmetin devamına taraftarız. Şimdiye ka-
darki politikamız da böyle olmuştur. Biz bu
rada geçen hâdiseleri yakînen takibetmek ve 
bilmek mecburiyetindeyiz. Nasır, Kasım ve ni
hayet sol ve sağa doğru yalpalanmakta olan bir 
komşumuzla karşı karşıyayız. Bu konu üzerine 
hassasiyetle eğilmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz elbette 
Kıbrıs ve Suriye üzerinde hassasiyetle durmak
ta ve gerekli tedbirleri almaktadır. Ancak biz 
Senatörler olarak ve Millet Meclisindeki millet
vekili arkadaşlar olarak, - diğer beynelmilel me
seleleri bırakıyorum - hiç, değilse bizi yakînen alâ
kadar eden dış politika meseleleri hakkında 
hiçbir malûmata sahip değiliz. Gazetelerimiz de 
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tam malûmat vermediği için bölük pürçük ma
lûmatla yetiniyoruz. Soruyorlar, hiçbir malû
mata sahibolmadığıınız için cevaplarını vermi
yoruz. Nihayet bir gazeteci arkadaşımızdan 
edindiğimiz malûmatla etrafımıza bilgi vermeye 
çalışıyoruz. 

Arkadaşlar, Meclisler yalnız kanun yapma 
vazifesiyle karşı karşıya değildirler. Aynı za
manda icrayı da murakabe edeceklerdir. 

İcrayı nasıl murakabe edecekler? Bakın, 
önümüzde misal var. Avam Kamarasında, gü
nün 24 saatlik meseleleri Hükümetçe Meclise 
getirilmekte, üzerinde ariz amik tartışılmakta
dır. Efkârı umumiye hakikati Avam Kamarası
nın müzakerelerinden öğrenmektedir. Bizde ma
alesef bu usul vaz'edilmemiştir. Esas itibariyle 
o müzakereler icraya ışık tutmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz maale
sef -bugüne kadar olduğu gibi, böyle devam 
edegelmiştir - bize hiç malûmat vermemekte
dir. İç politikayı bir yana bırakıyorum, dış po
litikadaki meseleleri, nihayetlendikten sonra, 
karar verildikten sonra, o da eğer bir andlaş-
ma yapılmışsa, öğrenebiliyoruz. Tasdik maka
mında Senatoya veyahut Meclise getirilmekte
dir, getirilecektir veya şimdiye kadar olduğu 
gibi Meclise getirilmiştir. Bir tasdik mekaniz
ması halinde meclisler dış politikada vazife gör
müşlerdir. Şu akla gelebilir; bâzı mahrem me
seleler olur, açıkça görüşülmesi mahzurludur. 
Arkadaşlar bir parlemento sistemi içinde Hü
kümet için gizli olmıyan bir mesele Meclis için
de gizli olabilir mi? Kapalı celse yapılarak her 
mesele en ince teferruatına kadar Meclisin hu
zuruna getirilmek mecburiyetindedir. Evvelâ 
buna kendimizi alıştırmak mecburiyetindeyiz. 
Artık kafamızdan Meclisin karşısında gizlilik 
mefhumunu silmek mecburiyetindeyiz. 

Arkaadşlar, dış politikanın muvaffakiyeti
nin başlıca sırrı, meclislerle yakın irtibatı tesis 
etmektir. Eğer meclislerle yakın irtibatı tesis 
ederlerse en emin, en sağlam yol bulunmuş 
olur. Bu itibarla hiç değilse Hükümetimizin 15 
günde bir, bize geniş malûmat vermesini arz ve 
temenni ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın hassa
siyeti yerindedir. Yalnız şu nokta vardır: Teş
riî organların, Hükümeti denetlemesi için dört 
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yol mevcuttur. 1. — Soru, 2. — Genel görüşme, I 
3. — Meclis soruşturması, 4. — Meclis araştır
ması. 

Sayın arkadaşımız, >bu meselenin Senatoca 
görüşülmesini arzu ediyorlarsa -veyahut bu 
mevzuda Hükümetin konuşmasını istiyorsa, bir 
sual takriri verir, veyahut bir genel görüşme 
talebinde bulunurlar. 

Verecekleri sual takrirleri usulü dairesinde 
Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Dışişleri Ba
kam gelir, burada izahat verir. 

Genel görüşme arzu ediyorlarsa, teklifte bu
lunur, reylerinizle bu da mümkün olur. Onun 
için, takdir hakkı kendilerine aittir, kendileri 
hangi yolu seçeceklerini takdir ederler. Mütalâ
amız budur. 

2. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; Ana
yasaya göre muayyen müddet zarfında çıkarıl
ması gereken kanunların Senatoya intikalinin 
geç bırakılmaması hususunun Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına duyurulması hakkındaki beya
natı. 

. FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Kanunla
rın müzakeresi üzerinde gündem dışı söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Turgut Göle dış poli
tika mevzuuna temas buyurdular. Bendeniz de 
kendi bünyemizle alâkalı kanunların görüşül
mesi mevzuunda maruzatta bulunacağım. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre T. 
B. M. M. iki ayrı Meclisten teşekkül ve terek-
kübeder. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu ayrı ayrı faaliyetlerde bulunurlar. 

Kanunların görüşülmesi ve çıkarılması mev
zuu, yüksek malûmları olduğu gibi, evvelâ Mil
let Meclisinden geçtikten ve Senatoda görüşü
lüp kabul veya iade edildikten sonra katî şek
lini bulmaktadır. Bizim Anayasamızın geçici 
7 nci maddesinde, bu Anayasa ile kabul edil
miş olan yeni organ ve kurulların kuruluş ve iş-
leyişleriyle ilgili kanunlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ilk toplantısında başhyarak en 
geç 6 ay içinde çıkarılır, diye hüküm vardır. 
Halen Millet Meclisinde Anayasa Mahkemesi 
kanunu tasarısı görüşülmektedir. Ama bu ara
da ikinci bir kanun daha çıkacaktır. Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanunu. Bu ikinci kanun he- I 

10.4.1Ö82 0 : 1 
nüz görüşülmeye bile başlanmamıştır. Mesele 
yüksek huzurunuza gelecek, öncelik ve ivedilik 
diye bir çırpıda geçiştirilmek gibi bir zaruretle 
karşı karşıya kalınacaktır. Filvaki Millet Mec
lisi çalışmalarına veçhe vermek bizim salâhiye
timizin dışındadır, ama Anayasamızın tahmil 
etmiş olduğu bu mecburiyet karşısında, Baş
kanlık Divanından istirhamımız şudur ki, me
seleyi ehemmiyeti yönünden Millet Meclisi 
Başkanlık Divanına intikal ettirsin ve bir an 
evvel biz de kanunları elimize alabilelim. Biz 
de gerekli tetkikatı yaparak, Cumlhuriyet Se
natosundan beklenen tür şekilde görüşme, ça
lışma imkânını bulabilelim. 

Bu tempo ile geldiği takdirde, Anayasa 
Mahkemesi kanun tasarısı ile, Yüksek Hakim
ler Kurulu teşkili hakkındaki kanun tasarısı
nın görüşülmesi çok dar zamana bırakılmış ola
cak; 5 - 6 gün gibi çok az bir zaman kalacak; 
hele 'bir de iade bahis konusu olduğu takdirde, 
işler daha da güçleşecek, kolay kolay bitirilemi-
yecektir. Durup dururken Anayasa hükümleri
ne aykırı bir vaziyetle karşı karşıya kalmış 
olacağız. 

Bu itibarla Yüksek Başkanlık Divanımız
dan, bu meseleyi Millet Meclisi Başkanlık Di
vanına gereği gibi intikal ettirmelerini istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bu gibi meseleler Mil
let Meclisinin dikkatine arz edilmektedir. Mese
lâ Senato teşkilât Kanunu aylardan beri Millet 
Meclisi encümenlerinde olduğu halde bir türlü 
çıkarılamamktadır. Biz Millet Meclisinin Riyaset 
Divanının dikkatini çekmekteyiz. Bunun hari
cinde elimizde maalesef bir müeyyide yoktur. 
Alpaslan arkadaşımızın düşüncelerini tekrar 
Millet Meclisi Başkanlık Divanına aksettirmeye 
çalışacağız. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Vyesi 
Mehmet Emin DuruVa izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/67) 

BAŞKAN — îzin talebi hakkında Başkanlık 
tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Mehmet 

Emin Durul'un, hastalığına binaen 28 . 3 . 1962 
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tarihinden itibaren bir ay izinli sayılması Baş
kanlık Divanının 6 Nisan 1962 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — Arkadaşımız Denizli Üyesi Meh
met Emin Durul'un, bir ay izin verilmesi hak
kındaki dileği incelenmiş, rapora müstenidoldu-
ğu görülmüştür. Başkanlık Divanı, böyle uzun 
mezuniyet talebinin hakiki mazeretten ileri gel
diğini tetkik etmiş ve yerinde görmüştür. 

Bir ay izin verilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalçaklıoğlu'nun, 22 . 2 . 1962 tarihinde 
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almış olduğu iki aylık izninin tenzili hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/68) 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüseyin 

Kalpaklıoğiu'nun 22 . 2 . 1962 tarihinde almış 
olduğu iki aylık izininden 38 günlük kısmım 
kullandığı ve bakiye 22 günlük izninin tenzili 
isteği üzerine Başkanlık Divanının 6 Nisan 1962 
tarihli toi)lantısmda kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Bu arkadaşımıza mazeret kay-
diyle iki aylık izin verilmişti. Arkadaşımız, da
ha evvel o mazeretin icabı yerine geldiği için, 
izninin geri kalan kısmını kullanmaktan vazgeç
tiğini ifade etmektedir. Şayanı takdir görülmüş
tür. Ittılaınıza arz ediyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

BAŞKAN — Kanunların sorulardan evvel gö
rüşülmesi hakkında iki takrir vardır, okutaca
ğım. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Bu mevzuda 
konuşmak istiyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, henüz bir içtüzüğümüz bulunmadı
ğından, müzakereleri Başkanlık Divanımız eski 
Meclis içtüzüğü hükümlerine ve bir kısım tea
müllere göre idare etmektedir. 

Hemen çok defa kanunlar, bugünkü gündem
de olduğu gibi, en sona bırakılıyor. Evvelâ soru
lar konuyor, sonra kanun tasarıları gündemde 
yer alıyor. Müzakere başlayınca, huzurunuza ge
len bir takrirle, kanun tasarıları sorulardan ev
vele almıyor. Halbuki Başkanlık Divanının gün
demi tertibederken bunu düşünmeleri, şurada 
hiç değilse 5 dakikalık bir zaman kaybına mey
dan vermemek bakımından, bir zarurettir. Zira 
sözlü sorular büyük kütleyi alâkadar etmediği 
için, bunlar görüşülürken salon boşalıyor ve ka
nun teklif ve tasarılarının müzakeresine geçti
ğimiz zaman - eğer verilen bir takrirle bunlar 
başa alınmamışsa - lüzumlu ekseriyet bulunma

dığı için ya celse tatil ediliyor veya uzun zaman 
bunlar beklemek mecburiyetinde kalıyor. 

Başkanlık Divanından istirhamım; gündem 
tertibedilirken bunu nazarı itibara almak sure
tiyle böyle bir yersiz formaliteyi gelenek halin
de burda işletmemeleridir. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, Riya
set Divanı kendi arzusuna göre gündem tertib-
edemez. içtüzük, gündemde meselelerin hangi sı
rayı takibedeeeğini kaydetmektedir. Suallerin 
kanunlardan evvel gündeme alınacağına da
ir İçtüzükte sarahat vardır. Bu sarahat kar
şısında Heyeti Celilenizin muvafakati olmadan 
bir tebdile gidilemez. Bundan dolayıdır ki, sual
leri evvele almak mecburiyetinde kalıyoruz. Ya
ni içtüzüğe riayet mecburiyeti buna sebebolu-
mak,tadır. Başka türlü harekete imkân yoktur. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «iki defa görüşülecek işler» bölü

münün A bendinde bulunan kanun tasarısın n 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Şeref Kayalar 
Bursa Senatörü 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemin, «iki defa görüşülecek işler» bölü
münün B bendinde bulunan kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Ankara Senatörü 
Bütçe Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Gündemimizde iki tane kanun 
tasarısı vardır. Biri geçen gün kabul buyurdu
ğunuz Avukatlık Kanununa ait bir maddenin ta
dili hakkındaki kanunun ikinci müzakeresi, öte
ki de tasarruf bonoları hakkındaki kanun tasarı
sıdır. 

Bunlardan birincisi yani Avukatlık Kanunu 
hakkındaki tasarının tercihan müzakeresi isteni
yor. Tercihan müzakeresini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kahul edil
miştir. 

tkincisi, yatırımlar finansman fonu teşkiline 
dair kanun tasarısıdır. Bu tasarının tercihan ve 
ivedilikle müzakere edilmesi talep ediliyor. 

Ancak, Senatomuz bu ivedilik talepleri üzerin
de hassasiyetle durmaktadır. Acaba sayın arka
daşımız ivedilik lüzumunu niçin hissetmişlerdir, 
bunu Senatoyu tenvir bakımından izah etmelerini 
rica ediyorum. 

Buyurun Bekata, 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın Başkanımı
zın davet etmesi üzerine ve bu mevzuu da vesile 
sayarak, Senatomuzu yakından alâkadar eden bir 
hususu arz etmeyi, Bütçe Komisyonu Başkanı sı-
fatiyle, vazife sayıyorum. 

önce zatî meseleyi ifade edeyim; Yatırımlar 
finansman fonu teşkil ve tasarruf bonaları ihracı 
hakkındaki Kanunun tadiliyle ilgili kanun tasa
rısı, Millet Meclisine 27 . 11 . 1961 de gelmiş ya
ni, Millet Meclisinden Senatoya sevk tarihi olan 
3 . 3 . 1962 ye kadar aradan 3 ay 7 gün geçmiş
tir. Demek ki Millet Meclisinin bu tasarıyı kabul 
ettiği zaman ile, ilk komisyona verdiği tarih ara
sından 3 ay 7 gün geçmiş bulunuyor. Fakat Mil
let Meclisi bu tasarıyı kabul ederek Senatoya sevk 
ederken öncelik ve ivedilik kaydı koymuştur. Se
natoya kanun tasarısı 5 . 3 . 1962 de gelmiştir. 
Tatilleri de hesap ettiğimiz takdirde, bugün Yük-
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sek Heyetinizce bir karara bağlanmazsa Anayasa
nın 92 nci maddesinin tatbik şekline göre Millet 
Meclisinin kabul ettiği metin kendiliğinden kanun 
olacaktır. 

Şimdi, bu vesile ile, asıl meseleyi arz edeyim: 
Demek ki, gündeme alınmış, öncelik ve ivedilik 
istenmiş bulunan kanun teklifinin âcil mahiyeti, 
bugün çıkarılmadığı takdirde, 15 günlük süre bi
teceğinden ve kendiliğinden kanuniyet keşfede
ceği dolayısiyledir. Bu itibarla bir emrivaki, bir 
zarurettir. Yalnız başlangıçta arz ettiğim gibi, 
Millet Meclisi; encümenler olarak, Meclis Genel 
Kurulu olarak, kanun teklif ve tasarılarının mad
deleri üzerinde tasarruf yapmak için zamana faz-
lasiyle sahip bulunmaktadırlar. Fakat, bir ivedi
lik ve öncelik kaydı ile Senatoya gönderdikleri 
takdirde Senato, 15 günlük müddetle kayıtlı ha
le gelmektedir. 

Bu durum bizim komisyonlarımızı bilhassa 
son encümen olan Bütçe Komisyonunu son derece 
sıkışık bir duruma getirmektedir. Daha önceki en
cümenler bu vaktin mühim bir kısmını aldığı 
takdirde ise bizim encümenle büsbütün daralan 
bir zaman içinde bu tasarıları tetkik etmek mec
buriyetinde kaldığı gibi, huzurunuza da daima 
(bir ivedilik önergesiyle gelmek zorunda kalmak
tadır. 

O halde, bu vaziyeti önlemek amaciyle, her iki 
Meclis Başkanlarının meseleye baş eğip, kanun 
tasarılarının müzakeresi dolayısiyle, başlangıçta
ki zamandan Senatoyu mahrum etmek igibi bir 
duruma düşmemek için, çok acele olanlar hari
cinde ivedilik ve Öncelik kaydının Millet Meclisin
ce konulmamasmı sağlasınlar. 

Mühim bir husus da şudur: Anayasamızın 92 
nci maddesini, Senatomuzun Anayasa Komisyo
nu bir izaha bağlamıştır. Bu izaha aynı Komis
yon Ibir daha eğilerek, onbeş günün asgari müd
det olup olmayışı mevzuunu, Senatoyu daima her 
kanunu ivedilik ve öncelikle konuşmak mecburi
yetinde bırakmamak için, bir kere daha tetkik bu
yursun. 

Huzurunuzu fazla işgal etmemek için sözleri
me nihayet verirken şunu arz edeceğim: Se
nato, mevzularma tam hâkim olabilmesi için, 
müddete muhtaçtır. Her teklif ve tasarının, 
arkasında, öncelik ve ivedilik kaydiyle gelme
si halinde, Senato bu müddete tasarruf edeme
mektedir. 
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Bu itibarla gündemdeki maddeye, son gün I 

oluşu dolayısiylo öncelik ve ivedilik kaydı ko
nulduğunu arz ederken- meselenin esasından 
halli için de Senato Başkanının Millet Meclisi 
Başkanı nezdinde teşebbüste bulunmasını ve 
Anayasanın 92 nei maddesinin yeniden tetkik 
ettirilmesini rica ederim (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, öncelik 
mevzuundaki noktai nazarınızı Millet Meclisi 
Başkanlığına intikal ettirmeye biz de muvafık 
görmekteyiz. Yalnız şunu arz edeyim ki, bu ka
nunda Millet Meclisine bir kabahat yüklemek 
yersizdir. 3 maddeden ibaret bir kanundur. Bi
zim encümenlerimiz bu kanunu uzun müddet 
tutmuşlardır. Yani, hata bizim encümenlerimiz-
dedir. Geldiği gün müzakere eder, Meclisi Âli
nize sevk edebilirlerdi. Böyle bir ivedilik kara
rı almamıza da lüzum kalmazdı. Binaenaleyh, I 
komisyonlardan ricamız, kendilerine tevdi edil
miş olan kanun tasarılarının vakit geçirilme- I 
den görüşülmesi keyfiyetidir. 

Bizzarure bu vaziyet karşısında takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Bu kanun tasarısının ive
dilikle görüşülmesini kabul edenler lütfen işa
ret etsinler, kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 
ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci mad
denin kaldırılmasına dair Millet Meclisince ka
bul olunan kanun tasarısı ve C. Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi: 
1/30; C. Senatosu: 1/35) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi: 3.4.1962) (1) 

BAŞKAN — Birinci kanun tasarısının ikin
ci görüşülmesidir, maddelerini tekrar okutuyo
rum, efendim. 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin 

kaldırılmasına dair Kanun I 

Madde 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 49. — Avukatların vazifeden doğan 
veya vazife sırasında işlenen suçlarından dolayı 

(1) Birinci görüşülmesi 48 nci Birleşim tu-
tanağındadır. 

10 . 4 . 1982 O : 1 
haklarında takibat icrası Adalet Bakanının iz
nine bağlıdır. 

Tahkikat Adalet Bakanının tensibedeceği 
makam tarafından yapılır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşma
nın inzibatına mütaallik hükümleri mahfuzdur. 
Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tev
kif edilemiyeceği gibi haklarında hafif hapis 
veya hafif para cezalarına da hükmolunamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi-
yorum.Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 117 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi-
.yorum.Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 150 nci, 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 ncu 
maddelerine tevfikan Avukatlar hakkında baş
lanmış işlerden dolayı kendilerine ceza verile
mez ; karara bağlananlar da yerine getirilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden Önce Avukatlar hakkında 3499 
sayılı Kanunun 117 nci maddesine göre başla
mış muameleler durdurulur; ittihaz olunan ka
rarlar yerine getirilmez. Meslekten çıkarılan
lar veya baro levhasından kaydı silinenlere 
hakları baro idare kurulları tarafından iade 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Efendim kanun tasarısında bir kelime dahi 

olsa ufak bir tadil teklifi vardır. Tadil olunca, 
bu kanunun bu tadil keyfiyeti salt çoğunlukla 
mı yoksa üçte iki ekseriyetle mi yapıldığının 
tesbit edilmesi icabeder. Bu kanunu evvelâ re
yinize arz edeceğim. İttifakla kabul buyurul-
duğu takdirde artık açık oya hacet kalmıya-
caktır. Ekseriyetle kabul edildiği takdirde ek
seriyetin ne miktarda olacağını tesbit etmek lâ
zımdır ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 
aynı suretle kabul veya reddedilmesi icabeder. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... İtti
fakla kabul edilmiş, açık oya koymaya lüzum 
hâsıl olmamıştır. 

2. — Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve, 
tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 
tarihli ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair Millet Meclisince kabul olunan kanun tekli
fi ve C. Senatosu Malî ve İktisadi İsler, Sosyal 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 2/9; C. Senatosu : 2/12) (S. Sayısı : 48) 
(Dağıtma tarihi '.7.4. 1962) (1) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isitiyen var anı? Ydk. Olmadığına göre, mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi daha evvel kabul olun
muştu. 

Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve Tasarruf 
Bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 
ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 5 Ocaik 1961 tarihli ve 223 sa
yılı Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Ta-
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sarraf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 
9 aıcu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 9. — Aşağıda yazılı ödemeler ve mat
rahlar tasarruf bonoları tevkifat ve tevdiatın
dan müstesnadır : 

1. 500 lirayı aşmıyan ödemeler (Hizmet 
erbabı için ibu had yıllık itibariyle ve 5 500 li
radır.) 

2. Avanslar (Gelir Vergisi tevkif altına tâbi 
avanslar hariç.) 

3. Bir borç için icraen satılan gayrimenkul 
değerleri. 

4. Gelir Vergisi Kanununa göre götürü üc
retleri, götürü ticaret veya meslekî ıkazançları 
üzerinden vergilendirilen mükelleflerin yıllık 
itibariyle 5 500 lirayı aşmıyan götürü matrah
ları. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isitiyen 
var mı? Olmadığına göne maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyemer... Kaibtıl edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi halkkında so'n olarak ko
nuşmak isitiyen var mı? Yok. O halde deminki 
gibi reylerinize arz edeceğim. İttifakla kalbul 
edildiği takdirde açık oya koymaya lüzum kal-
mıyacalktır. 

(1) 48 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dad-ır. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, çiftçimizin kullandığı süper 
fosfat gübrelere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/37) 

BAŞKAN — Soru sahibi Cemal Tarlan bu
radalar mı? Yok. Gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, yurdun muhtelif bölgele
rinde yapılmı§ olan kadastro tesbitlerinin tashi
hi hususunda ne gibi tedbirlerin düşünüldüğü
ne dair Başbakan ve İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Soru sahibi Rifat Öztürkçine 
buradalar mı? Burada. İmar ve îskân Bakanı? 
Yok. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiVin, Kasaba ve köy camilerine 
birer radyo koydurmak suretiyle radyo merkez
lerinden va'zettirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/45) 

BAŞKAN — Soru sahibi Hüsnü Dikeçligil 
buradalar mı? Yok. Gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Nihat Pasinli'nin, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 
yıldönümü münasebetiyle törene davetlileri götü
ren Kadeş vapurunda vukubulan hâdiselere dair 
İçişleri, Ulaştırma ve Millî Eğitim Bakanların
dan sözlü sorusu (6/47) 

BAŞKAN — Soru sahibi Nihat Pasinli bura
dalar mı? Burada. İçişleri Bakanı ve Ulaştırma 
Bakanı yoklar. Millî Eğitim Bakanı burada. 
Millî Eğitim Bakanı cevaplandırsın mı, yoksa 
her üç Bakanın bir arada olduğu zaman mı cevap
landırılsın? 

NÎHAT PASİNLİ (Erzurum) — Beraber 
cevaplandırılsın. 

BAŞKAN — Gelecek soru gününe bırakılmış
tır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip 
Ataklı'nın, Bakırköy üzerinden geçen Londra as
faltının Akıl Hastanesi hizasına düşen sahada bir 
benzin istasyonu, bir motel ve birçok yüksek katlı 
binalar inşa etmek için gerekli inşaat plânını tas
dik ettiren zat veya şirketin isminin ne olduğuna 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/48) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. İlgili Ba
kan yok; gelecek soru gününe bırakılmıştır, 
efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, üniversitelerimizin ihtiyaçları 
karşıkyacak bir dereceye yükseltilmeleri husu
sunda neler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/49) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakanı da burada. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU
LU (Çorum) — Mehil talebedeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU
LU (Çorum) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler; Sayın Cahit Okurer'in sorusuna kemaliy
le cevap vermek için, üniversiteler rektörlerin
den bilgi istedim. Fakat henüz iki tanesi elimize 
geçmemiştir. Bendenize 4 oturum mehil verdiği
niz takdirde daha vukufla cevap vermek imkânı
nı bulacağım. Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın itira
zı yoksa 4 oturum sonra soruları cevaplandırıla
caktır. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Hayhay. 
BAŞKAN — Sorunun 4 oturum sonra cevap

landırılması takarrür etmiştir. 
Efendim, üçüncü soru sahibi Hüsnü Dikeçli

gil yeni geldiler. Fakat Devlet Bakanı burada 
olmadığı için soru gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

Gündemimizde başka görüşülecek mevzu ol
madığından 12 . 4 . 1962 Perşembe günü saat 13 
te toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 14,55 
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B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun, 1962 Ocak ayında durduru
lan PTT barem dışı personelin t er filerine dair 
yazık soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Cahit 
Akyar'ın cevabı (7/25) 

. 1 . 3 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1962 Ocak ayında durdurulan PTT barem dı
şı terfilerde : Ekseriyetin terfi ettiği halde pek 
az personelin terfi edeceği sırada durdurulma
sının sebebi nedir? Geriye kalanlar ne zaman ter
fi edeceklerdir? Bu hususun Ulaştırma Bakanlı
ğından yazılı olarak sorulmasına delâletlerinizi 
arz ve teklif ederim. 

Bolu Senatörü 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 

Başmüşavirliği 
Dosya No. : BŞM. 11 
Kayıt No. : 562/2703 

5 . 4 . 1962 
özet : PTT barem dışı 
personelin terfii Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 3 . 1962 gün Genel Sek. Kanunlar 

Mü. 459/626 - 7/25 sayılı yazı. 
Bolu Senatörü Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu ta

rafından verilen PTT barem dışı personelin ter-
filerine dair yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

PTT Genel Müdürlüğünde 3659 sayılı Kanu
nun .10 ncu maddesi hükmüne müsteniden istih
dam edilmekte olan barem dışı personelin kad
roları, hizmetin icabına göre tesbit ve tahsis 
olunmaktadır. 

1962 yılı personel kadroları da, teşekkülün 
malî durumu göz önünde tutularak, işletme içia 
zaruri bâzı ilâveler hariç 1961 yılı kadrolarının 
aynı olarak kabul edilmiştir. 

Böylece her ne kadar yeni kadrolar tahsis edil-
memişse de mevcut kadrolar hizmetlerin ifasına 
yeterli bulunmaktadır. 

Esasen 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 
barem dışı kadrolarda istihdam edilenlere ancak 
durumları ve kadroları müsait bulunduğu tak
dirde emekliliğe esas ücret derecelerinin 3 yu

karı derecesine kadar ücret verilebileceğini vo 
bunlara memurlar için tanınmış olan hak ve men
faatlerin kabul edilemiyeceğini sarahaten belirt
miştir. 

Bu itibarla barem dışı personel için kadrola
rı müsaidolmadığı takdirde ücretlerinin artırıl
ması kanunen mevzuubahis bulunmamaktadır. 

Ancak müsait kadrolar temininde bu gibi 
personelin ücretlerinin yükseltilmesi mümkün 
olacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Cahit Akyar 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi Sırn 
Uzunhasanoğlu'nun, Düzce kazasının Gölyaka 
nahiyesine telefon hattı çekilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Cahit Akyar'ın cevabı (7/26) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Postanesi olmakla beraber telgraf ve telefon 

hattı bulunmıyan, kalabalık nüfusa malik ve 
Düzce ile Sakarya arasında mühim bir ticaret 
merkezi durumunda bulunan ve ihtiyacı hisse
dilen Düzce kazasının Gölkaya nahiyesine tele
fon hattının çekilmesi düşünülüyor mu? Düşü-
nülmüyorsa neden? Düşünülüyorsa zamanının 
tâyini hususunun Ulaştırma Bakanlığından yazı
lı olarak sorulmasına delâletlerinizi arz ve teklif 
ederim. 

1 . 3 . 1962 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Bolu Senatörü 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 

Başmüşavirliği 
Dosya No. : BŞM. 11 

Kayıt No. : 561/2702 
5 . 4 . 1962 

özet : Gölyaka nahiyesi
nin telefon irtibatı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 3 . 1962 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Md. 460/627 - 7/26 sayılı yazı. 
Bolu Senatörü Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu 

tarafından verilen Gölkaya nahiyesinin telefon 
irtibatına dair yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Düzce'nin Gölyaka nahiyesinde halen bir 

PTT işyeri mevcut bulunmaktadır. Burada bir 
şube açılması hususunda evvelce teşebbüse ge-
çilmişse de, yaptırılan tetkikat neticesinde mat
lup miktarda haberleşme trafiği temin edilemi-
yeceği anlaşıldığından şube açılması mümkün 
olamamıştır. 

Bu gibi trafiği müsait görülmiyen mahaller
de evvelâ aeentahk açılmakta ve trafiği müsait 
bir seviyeye geldiğinde aeentahk şubeye çevril
mektedir. 

10 .4 .1962 O : 1 
PTT iş yeri bulunmıyan Gölyaka'ya şimdilik 

telefon hattı çekilmesi mümkün görülmemekte
dir. 

Talip temin edildiğinde burada bir aeentahk 
açılacak ve telefon irtibatı da ilerde nazarı iti
bara alınacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 

Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve tasarruf bonoları 
ihracı hakkındaki 5 ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair Millet Meclisince Kabul 
olunan Kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 

İktisadi İşler, Sosyal İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2 /9 ; C. Senatosu 2/12) 

(Not:. Millet Meclisi Sıra Sayısı : 22) . 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği .5 . 3 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say t : 177 - 799, 2/9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 ta
rihli ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisi Genel Kuru
lunca 3 . 3 . 1962 tarihli 62 nei Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni ile kanun 
teklifi dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Sayıgılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 27 . 11 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 1, 3 . 3 . 1962 tarihli 60, 62 nei Birleşimlerinde de görüşülerek öncelik ve ivedilikle kabul 
edilmiştir. 

Maliye ve İktisat İşleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Maliye ve İktisat İşleri Komisyonu 29.3 .1962 
Esasa No. 2/U 
Karar No, 8 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 3.3.1962 tarihli 62 nei Birleşiminde görüşülerek öncelik 
ve ivedilikle kabul edilen «Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki 5 Ooak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi» Cumhuriyet 

S. Sayısı 48 



Senatosu Başkanlığınca 5 .3 .1962 tarih ve 468 sayılı tezkereleriyle komisyonumuza havale edil
miş olmakla Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulundukları 2 9 . 3 , 
1962 tarihli komisyon toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Millet Meclisince kabul edilen metnin heyeti umumıyesi üzeninle yapılan müzakere netice
sinde kanunun unvanı gerçi ( 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun) diye yazılı ise 
de değişiklik; mezkûr 223 sayılı Kanunun heyeti umumiyesine mâtut olmayıp yalnız 9 ncu mad
desinin değiştirilmesini hedef ittihaz ettiğinden kınını unvanının (Yatırımlar Finansman Fonu 
teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarih ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun) şeklinde vazılmasının uygun olacağına müttefikan karar 
verildikten sonra maddelerin müzakeresine geçildi : 

Millet Meclisince kabul edilmiş olan 9 ncu maddenin değişik şeklindeki 1 nci fıkranın, ka
nunun hususiyetine ve mahiyetine binaen aynen kabulü lâzımgeleeeğine çoğunlukla, 2 nci ve 
3 ncü fıkralar ittifakla tasvip ve kabul edildikten sonra Gelir "Vergisi Kanununa göre götürü 
ücretleri götürü ticaret veya meslekî kazançları üzerinden vergilendirilen mükelleflerin vaziyet
leri de kanunun sevk sebebini teşkil eden işçi ve memurların vaziyetlerinden farklı olmama
ları hasebiyle bu kabîl mükelleflerin de jstisnalar mevzuu içinde mülalâa edilmesi lâzımgeleeeği 
hakkında serd edilen mütalâiar üzerine cereyan eden müzakere neticesinde bunların vaziyeti
nin de Hükümetçe düşünüldüğü ve bunlardan götürü matrahları yıllık itibariyle 5 500 lirayı 
aşmıvanlardan tasarruf bonoları alınmamasının derpiş edilerek bu hususta bîr kanun lâyihası
nın Millet Meclisine sevk edilmek üzere bulunduğu ve böyle bir hükmim bu kanunda yer al
masında hiçbir mahzur görülmediği Maliye Bakanlığı mümessıTlerince de dermeyan edilmiş ol
makla bu hususun 4 ncü fıkra olarak derişikliğe ilâve edilmesine ve bu fıkra şümulüne giren 
mükelleflerin vaziyetleri dolayısiyle mükellefiyet tarihi "1.3.1962 olduğuna nazaran kanunun 
yürürlük maddesi olan 2 nci maddenin bu suretle tedvininde Hükümet mümessillerince de bil 
mahzur olmadığı ve esasen sevk edilmek üzere olan kanunda diğer istisnalar için de bu tarihin 
esas alındığı beyan edilmiş olmakla 2 nci maddenin bu surette değiştirilmesine ve klâsik mad
de olan 3 ncü maddeye aynen iştirak edilmesine komisrorı^rırnzc.a ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince .Sosyal İsler Komisyonun 

Malî ve İktisadi işler 

a "•!>rı:sulme 

Komisyonu Başkanı 
Bursa 

C. Ortaç 

Bu rapor Sözcüsü 
Van 

F. M 

•apor Kâtibi 
İzmir 

H. Onat 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ankara 
"> 500 lirayı aşan üc
retlerin de 5 500 lira
sı muaf tutulmak şar 
Hylc kabul ediyorum. 

H. Etker 

Artvin 
W, Alpaslan 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

İstanbul 
•S*. Tanmmt 

Siirt 
L. Aykut 

Sinop 
#. Batur 

Sivas 
Söz hakkım mahfuz ol 

mak şartîyle 
Tl. SÖylcmezoğlu 

C. Senatosu ; S. Sayısı . 48 
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Sosyal îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 4 , 4 . 1962 

Esas No : 2/12 
Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 
Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 

ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun, komisyonumuzun 3 . 4 . 1962 tarihli top
lantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Kanunun tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun 
metni müzakereye esas olarak alınması kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçildi. 

223 sayılı Kanun, birinci maddesindeki yatırımların finansmanında kullanılmak üzere kanunun 
4, 7 nci maddelerinde gösterilen ödeme ve matrahlardan tevkifat ve tevdiat suretiyle tasarruf bo
nosu alınmasını kabul etmiş ve 9 ncu madde de bunlardan bir kısmını bu mükellefiyetten istisna 
etmiştir. 

9 ncu madde hükmüne göre, hizmet erbabmd ı yıllık 5 500, bunu/ı haricinde kalan tevkifat ve 
tevdiat suretiyle tasarruf bonosuna tâbi vergi matrahları, gayrimenkul tedavüllerinde alım ve sa
tım veya trampaya esas değerler, ana kanunundaki istisna ve muafiyetler dışında kalan Veraset 
ve intikal Vergisine tâbi matrahlar, Millî Piyango, Spor Toto ve banka ikramiyelerinin 500 lirayı 
aşmıyan kısımları da bu mükellefiyet dışında bırakılmak istenmiştir. 

Ancak maddenin marJabmda yalnız ödeme'cr tâbirinin bulunması her hangi bir yanlış an
lamaya imkân vereceği düşünülerek bu maddenin matlabına ödemeler kelimesinden sonra, «Ve 
matrahların» kelimesinin de ilâvesi suretiyle maddenin vuzuha kavuşturulması uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Diğer taraftan istisna hükümlerini toplıyan maddenin 4 ncü fıkrasının; 
«Gelir Vergisi Kanununa göre götürü ücretleri, götürü ticaret veya meslekî kazançları üze

rinden vergilendirilen mükelleflerin götürü matrahları yıllık itibariyle 5 500 lirayı aşmıyanlar» 
şeklinde tedvini bir muafiyet hükmü mahiyetini iktisabedeceğinden fıkranın istisna hüviyetini 
muhafaza ve diğer fıkralarla bir ahenk tesis etmesi bakımından; 

«Gelir Vergisi Kanununa göre götürü ücretleri, götürü ticaret veya meslekî kazançları üzerin
den vergilendirilen mükelleflerin yıllık itibariyle 5 500 lirayı aşmıyan götürü matrahları» şeklin
de değiştirilmesinin daha uygun olacağı mütalâa edilerek madde bu tadillerle birlikte aynen ka
bul edilmiştir. 

Diğer maddeler ise Malî ve İktisadi işler Komisyonunun değiştirdiği şekilde aynen ve ittifak
la kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Sosyal işler Komisyonu 
Bu Rapor Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Tabiî Uy«» Rize Bitlis Cumhurbaşkanlığınca Seç. Üy3 
S. Küçük V. Danişoğiıı <\ Geboloğlv R. Üner 

(İmzada bulunamadı) 

Çorum Gaziantep İzmir Mardin 
Z. Arsan .V. Özgül Ar. özerdemli A. Saraçoğlu 

(İmzada bulunamadı) 
V'ozgat 

V. Çetintaş 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 48 ) 
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Btltçe Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 6.4. 1962 

Esas No. : 2/12 
Karar No, : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 
ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair olan ve Millet Meclisinin 3 . 3 . 1962 tarihli 60 ncı 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen kanun teklifi ile C. Senatosunun Malî ve İktisadi iş
ler ve Sosyal işler komisyonlarının mütalâa ve tadillerinin metni komisyonumuza havalesi üzerine, 
komisyonumuzun 6 . 4 . 1962 tarihli toplantısında teklif sahiplerinden Maliye Vekili Şefik inan, 
Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu, Urfa Milletvekili Atalay Akan huzurunda tetkik ve müza
kere edildi. 

Gelir Vergisi Kanununa göre götürü ücretleri ve kazançları üzerinden vergilendirilen mükellef
lerin de, hizmet erbabına tanınan had dâhilinde istisnadan faydalandırılması yolundaki, halen 
Millet Meclisi Maliye Komisyonunda görüşülmekte olduğu anlaşılan Hükümet tasarısındaki hü
kümler ve C. Senatosu Malî ve iktisadi işler ve Sosyal İşler komisyonları tarafından Millet Mecli
since kabul edilen metinde öne sürülen tadiller göz önünde tutularak kanun teklifinin tümü üze
rinde cereyan eden müzakerelerden sonra, esası uygun görülerek, maddelere geçilmesi kararlaştı
rıldı. 

Neticede gerek Malî ve iktisadi işler Komisyonu, gerekse Sosyal İşler Komisyonu tarafından 
dermeyan edilen mucip sebeplere uyularak, kanunun unvanında ve 9 ncu maddenin ilk bendinde 
matrahlar kelimesinin ilâvesi suretiyle yapılan tadillerle, Gelir Vergisi Kanununa göre götürü 
ücretler ve meslekî kazançlar üzerinden vergilendirilen mükellefleri de istisna şümulüne ithal ede
bilmek gayesiyle, Sosyal İşler Komisyonunca, Hükümet tasarısındaki hükümlere muvazi olarak 
tertibedilen 4 ncü fıkranın yeniden eklenmesi uygun olduğuna ve kanunun yürürlüğe giriş tarihi
nin 1 Mart 1962 olarak" kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Komisyonumuzca buna göre hazırlanan yeni metin, öncelik ve ivedilikle Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 

ff. 0. Bekato. 

Üye 
Balıkesir 
K. öztaş 

Başkan V. 
Sakarya 

T. Kapantı 

Üye 
Kocaeli 

iı. Tokoğlu 

Bu kanun Sözcüsü 
Bursa 

/. S. Çağlayangil 

Üye 
Konya 
M. Kılıç 

Kâtip 
Amasya 
M, Zer en 

Üye 
Malatya 

N. Yetkin 

O, Senatosu S. Sayısı : 48 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Yatınmlar Finansman Fonu teşkil ve Tasarruf 
Bonolan ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 

ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sa
yılı Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve Ta
sarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 9 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9, — Aşağıda yazılı ödemeler, ta
sarruf bonoları tevkifat ve tevdiatından müstes
nadır : 

1) 500 lirayı aşmıyan ödemeler (hizmet 
erbabı için bu had yıllık itibariyle ve 5 500 li
radır.) 

2) Avanslar (Gelir Vergisi tevkif atına tâ
bi avanslar hariç) 

3) Bir borç için ieraen satılan» gayrimen
kul değerleri. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

MADDE 3. '— Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADÎ İŞLEÎt 
KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve Tasarruf 
Bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 

ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — '5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sa
yılı Yatınmlar Finansman Fonu teşkil ve Ta
sarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 
9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

Madde 9. — Aşağıda yazılı ödemeler, ta
sarruf honoları tevkifat ve tevdiatından müs
tesnadır : 

1) 500 lirayı aşmıyan ödemeler (hizmet er
babı için bu had yıllık itibariyle ve 5 500 lira
dır.) 

2) Avanslar (Gelir Vergisi tevkif atma tâ
bi avanslar hariç) 

3) Bir borç için ieraen satılan gayrimen-
kull değerleri. 

4) Gelir Vergisi Kanununa göre götürü 
ücretleri, götürü ticaret veya meslekî kazanç
ları üzerinden vergilendirilen mükelleflerin gö
türü matrahları yıllık itibariyle 5 500 lirayı 
aşmıyanlar. * 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1902 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
•yürütür. 

O. Senatosu (& Sayısı : 48) 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN I 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Yatınmlar Finansman Fonu teşkil ve Tasarruf 
Bonolan ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 
ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş- j 

tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sa-
yılı Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasar 
ruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 9 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : I 

Madde 9. — Aşağıda yazılı ödemeler ve mat
rahlar tasarruf bonoları tevkif at ve tevdiatından 
müstesnadır : 

1. 500 lirayı aşmıyan ödemeler (Hizmet er
babı için bu had yıllık itibariyle ve 5 500 liradır.) I 

2. Avanslar (Gelir Vergisi tevkif atma tabi 
avanslar hariç.) 

3. Bir borç için icraen satılan gayrimenkul 
değerleri. 

4. Gelir Vergisi Kanununa göre götürü üc
retleri, götürü ticaret veya meslekî kazançları 
üzerinden vergilendirilen mükelleflerin yıllık İti
bariyle 5 500 lirayı aşmıyan götürü matrahları. 

MADDE 2. — Malî ve İktisadi İşler Komisyo
nunun ikinci maddesi ikinci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Malî ve İktisadi İşler Komisyo
nunun üçüncü maddesi, üçüncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. | 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yatınmlar Finansman Fonu teşkil ve Tasarruf 
Bonolan ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 
ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sa
yılı Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasar
ruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 9 nen 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 9. — Aşağıda yazılı ödemeler ve mat 
rahlar tasarruf bonoları tevkifat ve tevdiatından 
müstesnadır : 

1. 500 lirayı aşmıyan ödemeler (Hizmet er
babı için bu had yıllık itibariyle ve 5 500 liradır.) 

2. Avanslar (Gelir Vergisi tevkif atma tâbi 
avanslar hariç.) 

3. Bir borç için icraen satılan gayrimenkul 
değerleri. 

4. Gelir Vergisi Kanununa göre götürü üc
retleri, götürü ticaret veya meslekî kazançları 
üzerinden vergilendirilen mükelleflerin yıllık "ti-
bariyle 5 500 lirayı aşmıyan götürü matrahları. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı; 4b} 




