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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargıla
ma usulleri hakkındaki kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen vo Millet Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri üzrinde ra
por hazırlamak üzere kurulacak Karma Komis
yona Şeref .Kayalar, Zihni Betil, Niyazi Ağır-
naslı, Ahmet Çekemoğlu, Refet Aksoyoğlu ve 
Kâzım Yurdakul'un seçilmeleri kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Vehbi 
Aksoy'a izin verilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi okundu ve kabul edildi. 

Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metninin 

maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olu
narak 66 ncı maddesi değiştirilerek diğer mad
deleri aynen kabul edilmek suretiyle kanu
nun görüşülmesi bitirildi. 

24 . 4 . 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTtPLEE : Kudret Bayhan (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Efendim, 119 Sayın Senatör 
oturumda hazır bulunmaktadır. Yoklama ya-

1. — Ücretleri ve ticari kazançları götürü 
usulde tûsbit olunan mükelleflere ait vergilerin 
tehir edilmesine dair Millet Meclisince kabul 
obıman kanun tasarısı ve C. Senatosu Malî ve İk
tisadi îşler ve Bütçe Komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/171, C. Senatosu 1/37) (S. Sayı
sı : 53) (1) 

BAŞKAN — Gündemde öncelik ve ivedilik 
müzakeresi talebedilen bir kanun lâyihası var
dır, bugün son gündür. Bütçe Komisyonu da ön
celik ve ivedilikle müzakere edilmesi talebinde 
bulunduğundan, bu hususta bâzı sayın arkadaş
larımızın verdiği takririn okutulmasına lüzum 
kalmamaktadır. Kararınızla vaziyeti tesbit ede
ceksiniz. Bu itibarla 53 sayılı lâyihanın önce
likle müzakere edilmesini oylarınıza sunuyorum. 
öncelikle müzakere edilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakere edilmesini de oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü hakkında Sayın izzet Gener söz iste
miştir, arkadaşımıza söz veriyorum. Buyurun, 
efendim. 

İZZET GENER (Niğde) — Muhterem ar
kadaşlar, ücretleri ve ticari kazançları götürü 
usulde tesbit olunan mükelleflere ait matrahla
rın yeniden gözden geçirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair görüşlerimi ve seçim bölgem
deki yaptığım temas ve inceleme neticelerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

(1) 53 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

pumasına lüzum yoktur. Çoğunluk vardır, Bir
leşimi açıyorum. 

Bilindiği üzere, küçük ticaret ve sanat erba
bı ile, bunların yanında çalışan hizmet mensup
ları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürür
lüğe girmesinden önce vergi muaflığından isti
fade etmekte ve bu sebeple Gelir Vergisi ile mü
kellef tutulmakta idi. 

193 sayılı Kanunla; götürü usulde vergiye 
tâbi tutulan bu gruplardan ücret erbabının 1962 
bütçe yılı vergileri ile ticaret ve sanat mensupla
rının 1961 takvim yılı vergilerinin 1962 yılının 
Mart ayında karnelerine yazdırılmak suretiyle 
tahakkuk ettirilip aynı ay içinde de birinci tak
sitlerinin ödenmiş olması; kabul edilmişti. 

Kanun hükümlerinin tatbik edilebilmesi, bu 
mükelleflerin 1961, 1962 ve 1963 takvim yılları 
faaliyetlerinin vergilendirilmesi için, Vergi Usul 
Kanunu hükümleri dairesinde tâyin ve tesbit 
olunan götürü matrahların, birçok illerde bun
ların hakiki safi ücret veya kazançlarını gösterir 
şekilde tâyin ve tesbit olunamadığı, tevali eden 
şikâyet ve sızlanmalardan anlaşılmış bulunmak
tadır. Bundan başka aynı iş nevi için muhtelii 
illerde kurulmuş olan takdir komisyonlarınca 
tesbit olunan matrahların birbirinden farklı ne
ticeler göstermesi, bu cetvellerin vergi eşitliğini 
ve adaletini bütün mânasiyle tahakkuk ettiremi-
yeceği kanaatini uyandırmıştır. 

Filhakika bu vergi tatbikatının yapıldığı sı
ralara raslıyân- Büyük Millet Meclisinin tatili 
devresinde seçim bölgemizde yaptığımız incele
me ve temaslar, matrahların tesbitinde yanlış ne
ticelere varan ve vatandaşların ödeme gücünü 
aşan takdirlerin büyük bir yekûna baliğ oldu
ğunu ve bu durumun haklı olarak şikâyetlere ve 
sızlanmalara yol açtığını müşahede ettik. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

- 561 — 
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Bu mükellefler bize acı acı dert yandılar. 

Kendi çevrelerinde yapılan tesbitlcri objektif 
esaslara göre mukayese ederek bu adaletsiz tat
bikattan üzüntü duyduklarını ve bunun düzeltil
mesini istediler. 

İlgili mahallî daire ve makamlarla da temas
lar yaptık. Onlar tarafından da bu kanun tatbi
katının böyle birbirine aykırı tesbit ve takdir
lere yol açacak şekilde neticeler verdiğini üzün
tü ile beyan ettiler. 

Vatandaşlarm vergi vermekten kaçınmak 
gibi bir hisle hareket etmediklerini, bunu asla 
düşünmediklerini memnuniyetle gördük. Her va
tandaş gücünün yettiği nisbette vergi vermeyi 
bir vazife ve bir borç. telâkki etmekte, ancak ver
ginin âdilâne bir surette takdir ve tesbit edil
mesini görmek istemektedir. 

Haksız neticelere varan tatbikatın reaksiyon
ları vatandaş ruhunda endişeler uyandırmıştır. 
Seçim bölgemizden döner dönmez ilgili bakan
lıkla temasa geçtik. Vatandaşların hislerine ve 
ıstıraplarına tercüman olmaya çalıştık. Temas
larımız neticesinde bu şikâyetlerin umumi oldu
ğunu ve memleketin lıcr köşesinde derin akisler 
yaptığını müşahede ettik. 

Hükümetin bu işe el koyarak bu aksaklığı 
bertaraf etmek yolunda derhal harekete geçmiş 
almasını şükrana değer görmekteyim. Seçim böl
gemizde birçok küçük esnafın ticaret ve sanatını 
terk etmek ve geçimini başka sahalarda aramak 
kararında olduklarını müşahede ettiğimi de tees
sürle beyan etmek isterim. 

Bu aksaklığın giderilmesi vergi eşitliğinin ve 
adaletin tesis olunması için vergi tarhiyatının 
indî takdirlerden kurtarılması, esnaf muaflığı 
hududunun tekrar gözden geçirilmesi, Usul Ka
nununda komisyonların kuruluşu, ilçelerde, nahi
yelerde ve köylerdeki esnafların kazançlarının ve 
sınıflarının tesbit i ile götürü matrahlarının yani 
bu matrahlara itiraz ve şikâyet hususunda daha 
objektif esasların vaz'edilin esi lâzımdır. Bu hü
kümlerin yeniden tedvini yoluna gidilmedikçe 
komisyonların aynı hükümler dairesinde tekrar 
takdir yapması suretiyle vergi adaletinin ve 
eşitliğinin temin edilemiyeceği kanaatindeyim. 
Bu sebeple kanunun yeni esasların tesbit ve ted
vinine kadar tehir edilmesini zaruri ve lüzumlu 
görmekteyim. Yüksek Heyetinizin konuyu bu 
acıdan mütalâa ederek bir neticeye varacağını 
umuyorum. (Alkışlar) 

56 24.4.1962 0 : 1 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu

yurun, Komisyon, 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAZİM 

YURDAKUL (Sakarya) --- Sayın arkadaşımın 
şikâyet mevzuları, Hükümet tarafından da na
zarı itibara alındığı için, vergi tarhiyatının yeni 
baştan yapılması hakkında bir kanun teklifi ev
velâ Hükümet tarafından yapılmıştır. Yani Hü
kümet şikâyetlere hak vermiş, hataları görmüş 
ve bunların tashihi \oluua gitmiştir. Bu itibarla, 
Millet Meclisince. l!)o sayılı Kanunun tatbikatı, 
yeni Vergi Kanununun kabulüne kadar tehir 
edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla arkadaşları
mızın şikâyeti vâkıdır. 6,") milyona varan bu ver
ginin yeni vergi rei'orm kauunlariylo beraber 
getirilmesini bizim komisyonumuz da aynen ka
bul etmiş bulunmaktadır. Arz ederim, efendim. 

BAŞKAN - Hükümetin mâruzâtı var mı? 
Yok. Başka söz istiyen olmadığına göre madde
lere geçilmesini oylarınıza arz edeceğim. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Madde : 1. 

Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tes
bit olunan müksüsflere ait vergilerin tehir edil

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. - - .193 sayılı Kanunun 46 ve 64 
neü maddelerine göre götürü usulde Gelir Ver
gisine tâbi mükellefler adına aynı kanunun 109 
ncıı maddesinin 2, ,'"! ncü bentlerinde gösterilen 
müddetler içerisinde yapılması gereken tarhi-
vat, bu konuda yeni hükümler tedvin edilinceye 
kadar tehir edilmiştir. 

Bu kanunun meriyetinden evvel yapılmış 
olar larhiyata müsteniden tahsilat yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? 

SUPHİ BATUB (Sinop) — Hükümetten bir 
sualim var. efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Hükümet geti

receği kanunu âzami ne kadar zaman içerisinde 
getirebilir? 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale Milletvekili) •— Maliyece hazırlanmış olan 
tasarı Bakanlar Kurulundadır. Her halde pek 
yakında gelecektir. 

15 AŞK AN — Sayın Batur tatmin edildiniz 
mi ? 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — Tatmin edildim, 

efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Götürü usulde Gelir Vergisi
ne tâbi mükellefler adına 1962 malî yılı içinde 
193 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili icab-
eden vergiler yeni tedvin edilecek esaslara göre 
tahsil olunur. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiycn 
var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanunun meriyetinden 
evvel yapılmış olan tarhiyatm birinci taksitle
rine karşılık olmak üzere birinci maddede tas
rih edilen mükelleflerce ödenmiş olan vergiler, 
yeni tedvin edilecek hükümlere göre tarh edi
lecek vergilerden mahsubedilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

24.4.1962 0 : 1 
MADDE 5. — Bu kanun hükümleri 3 1 . 3 . 

1962 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —• Maddeyi yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyesini açık oylarınıza 
arz ediyorum. 

Gündeme devam edeceğiz. Ancak, sözlü so
rulara geçmeden evvel Başkanlık Divanının 
maruzatı olarak iki nokta vardır, onları arz 
edeceğim. 

Yeni oy puslaları tabedilmiş, Genel Sekre
terlikte emrinize amadedir. Arkadaşların Genel 
Sekreterliğe müracaat ederek oy puslalarım 
imza mukabili almalarını, bir temenni olarak da 
oy kullanma muamelesinde, bu puslalarm kul
lanılabilmesi için, arkadaşlarımızın, oy puslala
rım mümkün olduğu kadar yanlarında bulun
durmalarını rica ediyoruz. 

Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir
leşik oturumu vardır. Geçen hafta bir birleşik 
oturumun yapılması takarrür etmişti. Fakat Se
natonun geçen hafta içinde çıkarması lâzımge-
len iki mühim kanun olduğu için, birleşik otu
rumun bir hafta sonraya talikini Millet Mecli
sinden rica ettikv Millet Meclisi, bu ricamızı ka
bul etti ve birleşik oturum yarma talik edildi. 
Birleşik oturumun gündemi daha evvel arka
daşlara dağıtılmıştır. 

Gündeme devam ediyoruz. 

3. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sözlü sorulardan birincisini oku
tuyorum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, yurdun muhtelif bölgele
rinde yapılmış olan kadastro tesbitlerinin tashi
hi hususunda ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne 
dair sözlü sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Mu-
hiddin Güven'in cevabı (6/39) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada, İmar ve 
îskân Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

11 . 1 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Saym Başbakan ve îmar 

ve îskân Bakanlığınca sözlü olarak cevap veril

mesini saygı ile arz ve istirham ederim. 
İstanbul Cumhuriyet Senatörü 

Dr. Rifat öztürkçine 

Yurdun muhtelif bölgelerinde (Meselâ İstan
bul Zeytinburnu kazasında) Kadastrosu tesbit 
edilirken bilgisiz, kifayetsiz ve hiçbir resmî bel
geye istinadetmeden bilirkişilerin indî beyanları 
ile yapılan tesbitlerin tashihi hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI MUHÎDDÎN 

GÜVEN (İstanbul. Milletvekili) — Saym Baş
kan, değerli üyeler; Sayın Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, muhtelif bölgelerde 
kadastrosu tesbit edilirken yapılmış olan yanlış 
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tesbitlerin tashihi hususunda ne düşünüldüğü 
hakkındaki sorusunun, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, Devlet Bakanlığına bağlı bulun
ması dolayısiyle bu bakanlığa tevcihi lâzımıgelir-
di. Buna rağmen yaptığım istişare ve aldığım 
bilgiler neticesinde gereken cevabı hazırlamış bu
lunuyorum. Bu arada Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün Devlet Bakanlığına bağlı bulun
masına rağmen bu sorunun, bakanlığımıza tevcih 
edilmiş olmasını, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün tmar ve îskân Bakanlığı faaliyetine 
en yakın iştiraki olması lâzımgeldiğine bir işaret 
saymaktavım. Zira Bakanlığıma bağlı bütün ge-
nel müdürlüklerin çalışmaları, kadastro ile çok 
sıkı bir şekilde ilgili bulunmaktadır. 

Şehirlerin imarı, sosyal mesken inşası, gece
konduların ıslahı, köylüyü topraklandırma işleri, 
âfet görmüş vatandaşlara en seri bir şekilde yar
dım yapılabilmesi gibi Bakanlığım faaliyetleri 
ancak kadastronun mevcudiyeti ile mümkündür. 

Bugün Türkiye'de 623 şehir ve kasabanın 
imar plânları mevcut bulunmasına rağmen ancak 
50 kadar yerin kadastrosunun bulunması dolayı
siyle kadastrosu olmıvan şehir ve kasabaların 
imar plânlarının tatbikinde çok büyük müşkü
lâtla karşılaşılmaktadır. 

Bakanlığıma bağlı Toprak ve iskân îşleri Ge
nel Müdürlüğünün toprak tevzi komisyonları, 
kadastrosu mevcudol madiği için belli olmıy^n 
Devlet arazisini tesbit maksadiyle çiftçiyi top
raklandırma faaliyetlerinin bulunduğu yerlerde 
aynen kadastro yapar gibi çalışmaktadırlar. 

Bu mesainin kadastro müdürlüklerinin mesa
isi ile birleştirilmesinin büyük faydalar sağlıya-
cağına ve kadastro işlerine bir sürat vereceğine 
inanıyorum. 

Kalkınma faaliyetlerimiz için faydalı olduğu
na inandığım Türkive kadastrosunun yakın bir 
zamanda ikmal edilebileceğine dair hiçbir işaret 
meveut değildir. Toprak reformu ve bilhassa Ba
kanlığım faaliyetleri ile çok sıkı ilgili olarak mü
talâa ettiğim kadastro işlerinin mâkûl bir za
manda ve icabeden hassasiyette ikmalini ve ikmal 
edilen işlerin teknik kıymetini muhafaza edebil
mesi için iyi bir şekilde tatbikim hedef tutan bir 
plâna bağlanmasının zaruri olduğuna inanıvo-
rum. Arasıra beyan edildiği gibi Ü00 senede ik
mal edilebilecek kadastronun kalkınmamıza bir 
fayda sağlamayacağı aşikârdır. 
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Kadastro işlerinde, Sayın Rifat öztürkçine'-

nin sorusunda belirttiği gibi ve teknik hatalara, 
Bakanlığım faaliyetleri dolayısiyle de ilgili daire
lerce arada rastlanmaktadır. 

Bu gibi hataların tashihi, meveut kanunlar 
gereğince ancak, mahkeme kararı ile mümkün 
olabilmekte bu, ise, işlerin sürüncemede kalma-
sına sebebolmaktadır. 

Bu gibi hataların tashihi için en uygun hal 
çaresi yeni bir «Kadastro Yenileme Kanunu» ile 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne lüzum 
gördüğü yerlerde kadastroyu yenileme salâhiye
tinin verilmesidir. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünce hazırlanmış olan ve 5602 sayılı Ta
pulama Kanununu tadil eden kanun tasarısında 
bu hususta bir madde mevcut ise de bu madde 
kanunlaştığı takdirde o kanun tatbik sahası olan 
şehir ve kasabaların belediye hudutları dışında 
tatbik edilebilecektir. Halbuki yapılmış bu gibi 
hataların, belediye hudutları dışında olduğu gibi 
içinde de bir an evvel tashihi bir zaruret halin
dedir, bu itibarla tashihleri mümkün kılacak bir 
kanun acele hazırlanarak yürürlüğe konulmasın
da fayda mülâhaza etmekteyim. Bu hususta da 
çalışmalarımız olduğunu belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım ve Sayın Ba
kanım; 'kıymetli Bakan soruyu tam mân asiyle 
canlandırmış oldular. Pa^at bir de oradaki fiilî 
durumu Yüce Heyetinize arz etmek isterim. O 
bölgede kadastro geçerken bilirkişi olarak kul
lanılan şahısların indî mütalâalarına dayanıla
rak yapılan bir tesbit bugünkü tapunun esasını 
teşkil etmektedir. Halbuki bugünkü tapunun 
tescil durumunu eski iadei tedahül kayıtlariy-
le mukayese ettiğimiz zaman eski tapunun ye-
viyle bugün'kü tapunun işgal etmiş olduğu yer 
bir birini tutmamaktadır. Yapılacak kadastro
nun bilirkişinin indî beyanlarına göre değil, 
orada bulunan mevcut eski tapuların iadei te
dahül kayıtlarına dayanarak yapılması daha 
verinde olur. işte hata burada kendisini göste
riyor. Sonra eskiden bu bölgelerde firari Rum-
'ar ve mütegallip eşhas mevcut idi. Firari Rum-
'arm bu mallarının Hazineye intikal etmesi 
'cabederken, bunlar nereden geçirilmiş olduğu 
belli olmıyan veraset ilâmları ile, mütegallip 
eşhasmmış gibi muamele görmüş ve bunlar in-
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tikal ettirilmiştir. Hata buradadır. Hakikaten 
bu bölgeden yeniden tapu ve kadastro geçiri
lecek olursa hu hatalar kendiliğinden düzelmiş 
ve Hazinenin milyonlarca lirası boşa 'gitmemiş 
olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN r— ikinci sora. 

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

BAŞKAN — Soru sahihi, burada. Millî Eği
tim Bakanı? Yok. Vekil 'bulunmadığı için gele
cek Salı gününe bırakılmıştır. 

Üçüncü soru. 

.'>'. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangü'in, memlekette sosyal adalet viza
mını sağhyacak olan Personel Kanununa dair 
sözlü sorusu ve Maliye Bakan: Şefik İnan'in ce
vabı (6/51) 

BAŞKAN 
Maliye Vekili' 
vorum. 

Soru sahibi?... (Burada sesleri) 
(Burada sesleri) Soruyu okıvtu-

4 . 4 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1. Hükümet programı ve Hükümetimizin 
mesul şahıslan tarafından vâki olan beyanların
da sık sık Sosyal adaletten •bahsedilmekte oldu
ğu bir hakikattir. 

2. Sosyal adalet nizamının tesisi mili etçe 
özlenen ve beklenen bir neticedir. 

3. Ancak bugün Hükümet 'hizmetinde va
zife yapan memurlar arasında sosyal -adaletin 
bulunmadığı bir hakikattir. 

Türk Milletine hizmet eden ve aynı menşei or-
den gelmiş olan ve aynı haklara haiz memur
lar arasında mevcut değişik para ödemden ya
pılmakta bulunduğu bir vakıadır. 

Büyük bir kütleyi mutlak bir huzursuzluk 
ve adaletsizlik içine sevk eden hu halden kur
taracak. 

I - Sosyal adaleti "birinci gaye edinen Per
sonel Kanununun hazırlanması düşünülmekte 
midir? 

I I - Bir yıl içinde bunun çıkması mümkün 
olacak mıdır? 
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III - Personel Kanununun kabulü halinde 

üit'çeye -bir 'külfet-mi? Yoksa bir tasarruf mu? 
nülâh az a edilmektedi r. 

Sorunun sözlü olarak Başvekil veya Maliye 
7eki!i tarafından (cevaplandırılmasına delâletle
rini arz ve istirham eylerim. 

Fikret Turh-ang.il 
O. Senatosu Üyesi 

Aydın 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekilli, buyurun. 
MALİYE VEKİLİ ŞEPÎK ÎNAN (Çanak

kale Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler. 

Cumhuriyet; Senatosu Aydın Üyesi Fikret 
TurhangiPin, memlekette sosyal adalet nizamı
nı bağlıyacak olan Personel Kanununa dair, 
Başbakan veya Bakanlığımız tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması talebiyle Cumhuriyet 
Semti osu Başkanlığına sunulmuş olan öner
gede : 

1. Sosyal adaleti birinci gave edinen Per-
düşünülüp sone! Kanununun hazrrlanmasının 

düşünülmediği; 
2. Bu kanunun bir yıl içinde çıkmasının 

mümkün olup olmadığı; 
3. Personel Kanununun kabulü halinde büt

çeye bir külfet, mi yükleneceği, yoksa bütçede 
bir tasarruf mu sağlanacağı; 

Sorulmaktadır. 
Bu somların cevabını aşağıda sırasiyle arz 

ediyorum' : 
1. Diğer hususlar m oyanında sosyal ada

let esaslarına da ön plânda yer verecek olan 
Personel Kanununun hazırlanmasına, 160 sa
ydı Kanunla kurulan, Devlet Personel Daire
since bir müddet evvel haşlanmış bulunmakta
dır. Adı geçen dairece, mevcut mevzuat ve 
tatbikat hakkında hazırlanmış olan raporlar 
Mayıs ayı başmda Başbakanlığa verilecek ve 
Bakanlar Kurulundan alınacak direktifler dai
resinde yeni Personel Kanununun nihai şekli
nin hazırlanması safhasına geçilecektir. 

Yeni Personel Kanununda genel ve katma 
bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler 
ve bunlara bağlı müesseseler ile İktisadi Dev
let Teşekküllerinde mevcut memuriyetler muh
telit hizmet gruplarına, bu hizmet grupların
dan her biri muhtelif derecelere ayrılacak, 
tahsil durumu, yetişme tarzı, salâhiyet ve m e-
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siıliyet gibi çeşitli faktörlere göre, aynı durum
da olanlara mümasil hak ve imkânlar bahşedi
lecek, ayrıca terfilerde kadrosuzluk sebebiyle 
vâki gecikmeleri telâfi maksadiyle ufki şekil
de maaş kademeleri meydana getirilecektir. 

Bu kanunla maaşların asgari haddini (as
gari geçim masrafları göz önünde tutularak) 
günün hayat şartlarına uydurmak; yukarı de
rece maaşları, işgal edilen mevkiin salâhiyet, 
mesuliyet ve çeşitli hususiyetlerine göre ayar
lamak ve bu suretle sevk ve idare sınıfına dâ
hil memurların durumunu da tatmin edici bir 
hale getirmek mümkün olacaktır. 

2. Yukarda bahsi geçen Personel Kanunu
nun bir yıl içinde çıkarılmasına gayret edilmek
tedir. 

3. Bu kanun bütçemize yeni külfetler yük-
liyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, Muhterem Ma
liye Vekili Şefik İnan'm bu husustaki beyan
larına teşekkür ederim. 

Ancak; yıllardan beri sosyal adaletin temin 
edileceğini söyliyen ağızlara ve o teşekküle 
hizmet edenler arasında berveçhi peşin teşek
kül etmesi arzulanan bir haldir. Bugün aynı 
yıl, aynı fakültelerden mezun olan şahıslar 
arasında misal olarak, bir kimya fakültesini 

% "bitirmiş ve kendisini kimya hocalığına vak
fetmiş bir üniversite mezuniyle İktisadi Dev
let teşekküllerine intisaibetmiş ve aynı senele
ri bu milletin hizmetine vakfetmiş şahıslar ara
sında akim ve havsalanın alamıyacağı derecede 
aykırı ödemeler ve refah imkânları sağladığı 
hir hakikattir. Bu yönden Hükümetin hu yıl 
«Personel Kanunu çıkarılacak, buna gayret 
sarf edilecek.» sözü yerine, Maliye Bakanının 
ağzından «Bu yıl çıkacaktır.» sözünü işitmeyi 
çok arzu ederdik. 

Her ne kadar Devlet bütçesine bunun bir 
külfet tahmil edeceğini beyan eyledilerse de, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde bugün tatbi
katta olan yevmiye sisteminin bütçenin farkı
nı tamamiyle gidereceği kanaatindeyiz. İşit
tiğimize göre, bugün memleketimizde serma
yesi Devletin bulunan İktisadi Devlet Teşek
küllerinde, 280 - 300 liraya kadar yevmiye 
alan ihsanların bulunduğu ve bunların men-
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şeleri itibariyle de buna bir hak iktisafbetnle-
dikleri kanaatindeyiz Bilhassa tatbik edilecek 
Personel Kanunu ve bunda görülecek sosyal 
ödeme adaleti tahakkuk ettiği takdirde Ziraat 
Fakültesinden mezun olanlar; ziraat dâvasın
da çalışacaklar, Devlet Su İşleri ve Devlet 
Karayollarına giderek orada 85 - 126 liralık 
yevmiyeler peşinde koşmıyacaklardır Ye te
şekkül edecek bir sosyal adalet sayesinde, 
branşları içinde yetişen memurların bu vatan
da kendi branşları dâhilinde hizmet etmesinin 
de temin edileceğini göz önüne alacak olursak 
Personel Kanununun bir an evvel getirilme
siyle Devlete hizmet dâvasında büyük bir me
selesinin hallolunacağına inanmış bulunuyorum. 

Tekrar kendilerine teşekkürle huzurunuzdan 
ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ ŞEFİK İNAN (Çanak. 

kale) — Konuşmıyacağım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

/. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 nci maddelerinin tatbikinden 
neden müspet neticeler elde olunamadığı, tat
bikatçıların ihmallerinin olup olmadığı ve eğer 
bu hükümler kâfi gelmiyorsa yeni bir tadil ve
ya tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair Ada
let, içişleri ve MUM Eğitim Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/52) 

BAŞKAN — Soru sahihi?.. Yoktur. Bakan
lar buradadırlar. Salı gününe talik ediyorum. 

o. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil'in, Hükümetin tasarruf bonosu 
hasılatından ödünç alma durumu hakkındaki tu
tumunun ne olacağına dair sözlü sorusu ve Ma
liye Bakanı Şefik İnanhn cevabı (6/53) 

BAŞKAN —- Soru sahibi buradadır. Maliye 
Vekili burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi istirham ederim. 

Fikret Turhangil 
C. Senatosu Üyesi (Aydın) 

Maliye Vekili Sayın Şefik İnan'm son rad
yodaki konuşmalarından mülhem olarak Ittikü-
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metin vatandaşı tasarrufa icbar edemiyeceği ne
ticesine vardık. 

1. 223 sayılı Kanunla kabul edilen ödeme
ler vergi midir? Vergi değilse malî külfet tah
mili yönünden izahı nedir? 

2. 223 sayılı Kanunla kabul edilen tasarruf 
bonosu ödeme mükellefiyeti halk oyuna arz edi
lip kabul edilen Anayasaya aykırı mıdır? 

3. Teşekkülü mukarrer Anayasa Mahkeme
sinde açılacak bir dâva ile bu kanunun ilgası 
düşünülebilir mi? 

4. Bu takdirde Hükümetin 500 milyon lira 
gelir kaynağı olarak kabul ettiği tasarruf bono
su hâsılatından ödünç alma durumu hakkında
ki tutumu ne olacaktır? 

5. Bilhassa gayrimenkul alım ve satımları
nın iktisadi zorluklardan tevellüdettiği cihetle 
böyle bir tasarruftan kanuni harçlar dışı alı
nan tasarruf bono bedeli ödenmesi mülkiyetin 
serbestçe tasarrufunu zedeliyen bir hal değil 
midir? 

6. Gayrimenkullerin noterliklerce satışı da 
hukuki bir kıymet ifade ettiğine göre noterlik
lerce yapılan ve ziliyedlikle malikiyeti devreden 
satışlardan % 3 tasarruf bonosu alınmaması 
hali aynı muameleler hakkında istisnai bir ma
hiyet arz edip etmediği hakkındaki düşüncele
rinin açıklanması. 

BAŞKAN — Saym Bakan, buyurun. 
MALİYE BAKANI ŞEFlK İNAN (Çanak

kale Milletvekili) — Cumhuriyet Senatosu Ay
dın Üyesi Fikret Turhangil'in 1 1 . 4 .1962 ta
rih ve 567 sayılı sözlü soru önergesiyle ilgili ce
vaplarımız aşağıdadır. 

1. 223 sayılı Kanuna göre alman tevdiat 
ve tevkif at vergi değil, mecburî bir istikraz
dır. 

2. Anayasada vatandaşlardan mecburi is
tikraz yapılamıyaeağma dair bir hüküm mev
cut değildir. Bu itibarla, 223 sayılı Kanunun 
Anayasaya aykırı olmadığı düşünülmektedir. 

3. Anayasaya aykırı olmadığına göre bu 
kanunun Anayasa Mahkemesine müracaat sure
tiyle ilgası mevzuubahsolmamak gerekir. 

4. Aksine, bir dâva vukuunda 223 sayılı 
Kanunun Anayasaya aykırılığı tesbit edilmesi 
halinde badema bu kanuna göre tahsilat yapıla-
mıyacağı ve bundan önce yapılmış olan tahsila
tın 223 sayılı Kanun dairesinde itfa edilmesi 
gerekeceği tabiîdir. (Filhakika, Cumhuriyet Se-
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natosu Genel Kurulunda kabul edilen Anayasa 
Mahkemesi kânun tasarısının 50 ndi maddesi 
de bu hususu teyidetmektedir.) 

5. Gayrimenkul mülkiyetinin devri sırasın
da satıcının % 3 nisbetinde tasarruf bonosu 
tevdiatına tâbi tutulması keyfiyetinin, mülki
yetin serbestçe tedavülünü zedelemesi mevzuu-
bahis değildir. Çünkü tasarruf bonosu tevdiatı 
külfeti satıcıya yani iştira gücü artan vatan
daşlara tahmil edilmiştir. 

6. Gayrimenkullerin noterlikçe satışları 
hukuki bir kıymet ifade etmekle beraber, tasar
ruf bonosu tevdiatına tâbi değildir. 223 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi; gayrimenkul mülkiye
tinin tapudaki intikallerini tapu harcına esas 
değer üzerinden ve tapu haremin tahsili sıra
sında tasarruf bonosu tevdiatına tâbi tutmuş 
bulunduğu cihetle bu hükmün noterlikler vası-
tasiyle yapılan satışlara teşmil edilmesine im
kân yoktur. 

BAŞKAN — Saym Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Saym 

Başkan, muhterem senatörler, sözlü soruların 
aynı şahıslara aidolması iyi bir şey olmuyor 
ise de gündemin bu şekilde tertip ve tanzimi 
zarureti karşısında, ikinci defa huzurunuzda ko
nuşmak mecburiyetinde kaldığımdan dolayı 
özür dilerim. 

Saym Maliye Bakanına, vermiş olduğu iza
hattan dolayı, teşekkür ederim. Bendenizin bu 
soruyu sormama âmil, Maliye Bakanının rad
yoda yapmış olduğu seri konuşmalarından bi
rinde gelir bütçesini izah ederken tasarruf bo
noları hesabından 500 milyon lirayı bütçeye al
mak zaruretinde olduklarını beyan etmeleri
dir. 

223 sayılı Kanunu tetkik ettiğimizde gö
rürüz ki, bu kanunun esas maksadı ve ruhu 
memlekette zirai, sınai ve ulaştırma mevzu
larında yatırım yapmak üzere bir finansman 
fonu tesis etmektir. Bir kere fon demek, mu
ayyen bir iş ve hizmetin ifası için gerekli 
masrafları karşılamak üzere açılan bir hesaptır 
ve gayesi değiştirilemez kanaatindeyim. Tasar-
ı uf Bonosundan elde edilecek paraların 223 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince ancak 
zirai, sınai ve ulaştırma yatırımlarında kul
lanılması meşruttur. Bu bakımdan bir fonun 

ı seyyaliyeti asla kabul edilemez kanaatindeyim. 
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i ler ne kadar Sayın Maliye Vekili beyanında, 
benim hakikaten izahını bulamadığım, Tasar
ruf Bonosunun bir vergi olmayıp, vatandaştan 
alman mecburi bir istikraz olduğu hususunu, 
açıklamış bulunmaktadır. Kalkınmanın bütün 
memlekete aidolması ve kalkınmaya bütün fert
lerin iştiraki zaruri olduğu halde, bu kalkın
manın temin edilmesi için, gereken meblâğın 
muayyen bir zümreye tahsisi ve mecburi bir 
istikraza tâbi tutulması Anayasanın 10 neu 
maddesinde yazılı temel hakların iktisadi bö
lümlerine muhalif olduğu kanaatini taşımak
tayım. Bununla beraber Tasarruf Bonosu öde
mesine mütedair olan Kanunun tatbikatında da 
ölü bâzı yatırımlar yapıldığı, Hazineye ait bâ
zı malların satışından temin edilen paraların 
bloke bir hale getirilerek işlemez bir para 
şekline sokulduğu bir hakikattir. Bununla 
beraber; gayrime nkullerin satımında, satıcı
nın iştira kabiliyetinin bulunduğu ve kendi
sinin memleketinden çıkan bir mala karşılık 
Tasarruf Bonosu ödemesi icabettiği Sayın Ma
liye Bakanı tarafından beyan edilmektedir. 
Bendeniz sorumda şunu ifade etmek istedim; 
bir kişi gayrimenkulunu satarsa, alıcı Devlete 
intikal harçlarını ve satıcı Tasarruf Bonosu 
ödemekle mükelleftir. 

Bir insan malını elinden çıkarırken muhak
kak ki, müzayaka, sıkıntı içindedir, malını 
satmak suretiyle borcunu ve sair ihtiyacını gör
mek zorundadır. Şimdi bu kişiyi ayrıca mec
buri bir istikraza tâbi tutmanın sosyal adalet 
ile kabili telif bulunmadığına kaaniim. Ka
nunun etraflıca tetkiki halinde, noterlikçe mil
yonlarca liralık yapılan satışlar, hiçbir Tasar
ruf Bonosunun ödenmediğini ve tapu kadastro 
memurlarının huzurunda yapılan satış ve 
intikal muamelelerine mâni olmak suretiyle 
Devletin binde 55 gelirinin de ziyama sebebi
yet verdiğini arz ve izah etmek isterim. Hepinizi 
(hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Oy kullanmıyan arkadaşlar varsa lütfen kul

lansınlar.. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangü'in, Et ve Balık Kurumundan ge
çen bir ay içinde işine son verilen isçilere dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/54) 

BAŞKAN — Soru sahibi Fikret Turhangil 
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buradalar. Ticaret Bakanı bulunmadığı için ge
lecek birleşime bırakıyoruz. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangü'in, orta tedrisatta tatbik edilmek
te olan «serbest saat» usulünden istifade edilip 
edilmediğine dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hilmi încesulu'nun cevabı (6/55) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Millî Eği
tim Bakanı buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakam tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını arz ve rica eylerim. 

Fikret Turhangil 
O. Senatosu Üyesi 

(Aydın) 

1. Orta tedrisatta, tatbik edilmekte olau 
«serbest saat:» usulünden istifade edilmekte mi
dir? 

2. Serbest saat dolayısiyle orta tedrisatta 
kaç saat buna tahsis edilmektedir? 

3. Serbest saat öğretmenliği dolayısiyle Mil
lî Eğitim bütçesinden ödenen munzam ödenek ne 
kadardır ? 

4. Bir öğretmenin haftada en az 18 saat 
ders vermek mecburiyetinde olmasına göre «ser
best saat» usulü tedrisatiyle kaç öğretmen zıyaı 
yapılmaktadır? 

5. Bu «serbest saat» usulü faideli ve verimli 
görülmemekte ise kaldırılması düşünülmekte mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI HÎLMÎ İNCESU 

LU (Çorum Milletvekili) — Sayın Başkan, Sa
yın Senatörler; sayın Senatör Fikret TurhangiP-
in sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

1. Orta öğretime bağlı okullarda ortaokul 
programına göre her sınıfta haftada üçer saat 
serbest çalışma vardır. Programa göre üç saat
lik serbest çalışma zamanı, öğrencilerin her biri
nin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurula
rak gruplar halinde kitaplıkta, lâboratuvarda, iş 
atelyesinde, okulun uygulama bahçesinde ve sınıf
larda yetiştirici ve tamamlayıcı çalışmalara ay
rılır ve öğrencilerin zamanı değerlendirme yete
neklerinin gelişmesine çalışılır. 

Bugün ortaokulların birinci ve ikinci sınıf-
larındaki serbest çalışma saatlerinden birer saati 
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din bilgisine ayrıldığı gibi, çift öğretim yapan 
okullarda da zaman yetersizliğinden serbest çalış
ma saatleri tamamen kaldırılmış bulunmaktadır. î 
Normal öğretim yapan okullarda da serbest çalış- J 
ma saatleri, yeter sayıda öğretmen bulunmadığın- • 

Asli öğretmenlerle Ücretli öğretmenlerle 
kapatılan kapatılan 

2 520 L 012 

Bugün okullarımızda serbest çalışmaya tahsis 
edilen saat miktarı (6 322) dir. 

3. Halen ücretli öğretmenlerle kapatılan ser
best çalışma saatleri için haftada 17 660 lira öden
mektedir, 

4. Serbest saatler yüzünden her hangi bir 
'kayıp, bahis konusu değildir. Zira branş dersle
ri açıkken öğretmenlerimize genel olarak serbest 
saat verilmemektedir. Esasen serbest çalışma sa
atleri, bütün mesai saatlerini dolduracak tarzda 
tek bir öğretmene bırakılmamakta, durumlarına 
göre çeşitli öğretmenlere dağıtılmaktadır. 

5. VII ne i Millî Eğitim Şûrasında serbest 
çalışma saatlerine yeni bir şekil verilmesi yolun
da bâzı kararlar alınmış ve bu saatlerin daha zi
yade rehberlik çalışmalarına tahsisi uygun görül
müştür. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turhangil. 
FÎKRET TURHANGÎL (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Millî Eği
tim Bakanı Hilmi incesulu'ya, soruma verdiği 
cevaptan dolayı teşekkür ederim. 

Benim sorumun esası, birinci maddeye dayan
makta idi. Orta tedrisatta tatbik edilen serbest 
saat sisteminin faydalı olmadığını ve Maarif Şû
rasında da bu husus hakkında gerekli tedbirlerin 
alınması temenni edildiğini Sayın Bakanın ifa
delerinden öğrenmiş bulunuyorum. Sorumun 
üçüncü maddesi serbest saat ücreti olarak öden
mekte bulunan meblâğın bir senelik tutarının ne 
olduğu idi. Sayın Bakan cevabında, yanılmıyor
sam, haftada 17 660 lira ödenmekte olduğunu 
zikretmiştir. Halbuki, bendeniz bunun, bir malî 
yıl bütçesi olarak ifadesini rica etmiştim. 

Serbest saat sisteminin, ecnebi memleketler 
orta tedrisat sisteminden alınmış olduğu kanaa
tindeyim. Ancak bu okullarda serbest saat siste
minin tatbiki, lâboratuvar, atelye ve spor salon
larının mevcudiyetiyle kaimdir. Sayın Ba1ran 
takdir buyururlar ki, bizde serbest saat, kendile-

24.4.1962 0 : 1 
dan istenilen şekilde ve verimli surette uygula
namamaktadır. 

2. Orta öğretime bağlı okullarımızdaki ser
best çalışma .saati durumu şöyledir: 

Açık kalan Toplam 
2 790 t> 322 saat 

rinin de beyan ettikleri gibi, hiçbir zaman ve
rimli olmamaktadır. Çünkü, lâboratuvarlarda 
meselâ, fizik lâboratuvarma nezaret edecek olan 
fizik hocasının boş olmadığını amelî ve tatbiki 
göstericilik yapacak olan kimya hocasının boş ol
madığını beyan ettiler. Bu sınıfa resim hocasını 
verdiğimiz takdirde, resim hocasının, talebelerin 
yetişmesi yönünden fizik, kimya, riyaziye ve sair 
derslerin öğreniminde her hangi bir müşkülü hal
ledecek mahiyetteki bir düşünüş gayrimümkün-
dür. öğretmen azlığı karşısında okullarımızda 
tatbik edilen serbest saat usulü ancak ve ancak 
evinde çalışamıyan talebeleri bir arada toplamak 
ve onların başında bulunup çalışmalarına neza
ret etmekten ileri gitmemektedir. Bunun muka
bilinde bu öğretmenlere, Sayın Bakanın da ifade 
ettiği veçhile, haftada 17 600, ayda 470 bin, se
nede belki 900 bin lira da munzam bir para öden
mektedir. Maarif dâvamızın malî imkânsızlıkları 
karşısında teknik vasıtalardan mahrum okulları
mızdan esasen faydası hiç dereceye inmiş bulu
nan serbest saat usulünün bir an evvel kaldırıl
ması hususunun teminini Sayın Maarif Vekili 
Hilmi tncesulu'dan temenni ederiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EGÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE

SULU (Çorum Milletvekili) — Saym senatörler, 
esas itibariyle bugün okullarımızın içinde bulun
duğu durum, Sayın soru sahibinin söylediği gibi, 
serbest saati uygulamaya müsait değildir. Çün
kü, orta öğretim, çok anormal şerait dâhilinde 
öğretime devam etmektedir. 

Eğer normal olarak, yani okullarımızın, çift 
tedrisata gidilmeden, lâboratuvarı, öğretmen 
kadrosu tamam olmuş olsaydı, serbest saatlerden 
daha çok müstefit olurduk. O saatlerde, çocukla
rımızı, okullarında, kendi maksatlarına uygun, 
ilgilendikleri mevzularda meşgul etmemiz müm
kün ve faydalı olurdu. 
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Bu itibarla, bâzı okullarımızda serb&st saat

ten istifade edilememesi, tek tedrisât yapmakta 
olan bir kısım okullarımızda da çocukların haf
tada 3 saatlik bir zamanı boş geçirmemelerini 
sağlamaktadır. Bu itibarla, serbest saati tamamen 
kaldıracağız diye beyanda bulunmadık. Ancak, 
fayda vermiyen yerlerde tatbik edilmemesi şek
lindeki Şuranın tavsiyesine uygun olarak kabul 
etmekteyiz. Çünkü, bir gün gelecek bizim orta
okullarımız da maksat ve gayelerine uygun ola
rak teçhizatlanmış, etüt, lâboratuvar, spor tesis
leri ve saire hususlariyle mükemmel hale gelmiş 
ve bütün okullarda serbest saatler matesada uy
gun olarak kıymetlendirilir halde bulunmuş ola
caktır. 

Bu usulden sarfınazar ettiğimiz takdirde, bir 
daha koymak için ayrı bir karar veya tetkikata 
girişmelere lüzum hâsıl olacaktır. Arz ettiğim se
beplerle kaldırmak taraflısı değiliz. Ama asgari
ye indirmeye ve bilhassa Millî Eğitimin kifayet
siz bütçesinden âzami tasarruf sağlamaya gayret 
edeceğiz, efendim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Şimdi oy toplama muamelesinin netieesini 

arz ediyorum. Oya (121) üye iştirak etmiş, (1T&) 
kabul, ret yok, (9) çekimser vardı*. Tasarı (112) 
oyla kabul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, memleketimizdeki üniversitelerde 
ve yabancı üniversitelerde yetişen ve yetişecek 
ilim adamlarımıza dair Millî Eğitim hakanından 
sözlü sorusu (6/56) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Okurer, boisada, 
Bakan burada. 

Sayın Bakan söz istediler. 
Bu vurun Savın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE

SULU (Çorum) — Sayın Balkan, muh terem 
Senatörler, Sayın Cahit Okurer'in sorularını 
bütün şümulüyle cevaplandırmak için lüzumlu 
bilgiyi üniversitelerden istemiş bulunuyoruz. 
Fakat henüz lüzumlu bilgiyi alamadık. Onun 
için gecen celsede de diğer bir sortıları için arz 
etmiştim. Soruları yine üniversitelere taallûk 
etmektedir, iki haftalık, dört -oturum mehil ve
rilmesi hususunu arz ederim. Eğer tensip buyu
run kabul ederlerse kendilerine bütün §ümu-
liyle cevap vermek müm'kün alacaktır.. 
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CAHİT OKURER (izini?) — Kabul ediyo

rum. 
BAŞKAN — Sorunun cevabı için iki hafta

lık mehil talebediyorlar. Soru sahibi kabul edi
yor. Binaenaleyh, iki hafta sonraki birleşimde 
soruyu gündeme alacağız. 

Sayın arakadaşlar, bundan evvelki soruları
mız arasında (6/42) sayılı Ömer Lûtfi Bozcalı 
arkadaşımızın bir soruları vardı. Millî Eğitim 
Bakanı buradadır. Kendisi de buradadır. Tek
rar gündeme alınarak müzakeresini rica edi
yor. Bu hususu kararlaştırabilmek için Yüksek 
reylerinize müracaate lüzum vardır. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Diğer 
Bakan .arkadaşlar gitmiş bulunuyorlar, önü
müzdeki birleşime kalsın. 

BAŞKAN — O halde bu sorunuzu gelecek 
birleşime bırakıyoruz. 

Sayın Bakan, Cahit Okurer arkadaşımızın, 
ikinci sayıda üniversitelerimizin ihtiyaçları kar
şılayacak bir dereceye yükseltilmeleri hususun
da neler düşünüldüğüne dair bir soruları var
dı. 15 gün mehil arzu etmiştiniz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎLMÎ İNCESU
LU (Çorum Milletvekili) — Efendim, 4 otu
rum sonra gündeme alınmak üzere, 15 günlük 
mehil istemiştim. Senato fevkalâdeden 4 oturum 
yaptığı için gündeme alındı. Ancak, cevabını 
hazırlamak müm'kün olmadı. Mümkünse bu so
ruyu da öteki soru ile birlikte cevaplandırmak 
üzere mehil rica ediyorum. 

BAŞKAN — Pekâlâ efendim. 
Son soruya geldik. Soru 9. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Kadirli Maarif Memuru 
Mahmut Bozdoğan ve aynı kaza öğretmenlerin
den Burdu Şahin'e son nünîerde izin verilip ve
rilmediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/57) 

BiVŞKAN — Soru sahibi Sayın Ünaldı t . 
Yok. Gele-cek birleşime bırakıyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 1 Mayıs 191Î2 Salı günü 
resmî tatile tesadüf ettiği için, o gün toplana-
mryaeağıîg. Sorulan Salı günü görüşüyorduk. 
Eğer tensip buyurursanız, önümüzdeki birle
şimde de soruları görüşelim. Çünkü görüşecek 
bir kanmn İây&a&tt var. Bu htısıısu tasrih 
ediyoruz. 
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Gündemde başka madde olmadığı için, 26 

Nisan 1962 Perşem'be günü saat 15 te toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16.05 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 

Üyesi Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun, Devlet 
Plânlama Dairesinin Ofis Umum Müdürlüğü bi
nasına nakledileceğinin doğru olup olmadığına 
dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı thsan 
Gürsan'ın cevabı (7/32) 

28 . 3 . 1962 
T. B. M. M. Cumhuriyet Senatosu Sayın 

Başkanlığına 
Devlet Plânlama Dairesinin Meclis binasın

da başka bir binaya taşınması lüzumuna bi
naen : 

Plânlama Dairesinin yeniden kiralanacak 
münasip bir binaya doğruca nakledilmesi 

icabederken, Ofis Umum Müdürlüğünün yerleş
miş olduğu binayı talıliye ettirilerek Plânlama 
Dairesinin Ofis Umum Müdürlüğü binasına ve 
Ofis Umum Müdürlüğünün de başka bir binaya 
nakledileceği haber alınmıştır. 

Ofis Umum Müdürlüğünün modem ve ağır 
tesisleri ile uzun senelerden beri yerleşmiş ol
duğu ve kendi teşkilâtlarına göre tesisler yap
tırdığı binadan başka 'bir binaya nakledilmesi 
Devlete fuzuli ve ağır zarar tevlidedeceği aşi
kâr bulunduğundan, bu teşe'b'büsün doğru olup 
olmadığını doğru ise Plânlama Dairesinin doğ
ruca münasip bir 'binaya nakli mümkün ikin, 
Ofis Umum Müdürlüğü 'binasını tahliye ettir
mekte sebep ve zaruretin ve bu sebeple Devle
tin uğrayacağı malî zararın ne miktar olacağı
nı Başvekâlet ve Ticaret Vekâletince yazılı 
olacak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
ıcı ile arz ederim. 

Afyon Senatörü 
Mustafa Yılmaz ince oğlu 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Teşk. Genel Müd. 

Ş. IV 
Sajya : 6/5455 

Ankara, 
19 Nisan 1962 

Özü: Afyonkarahisar Üyesi 
Mustafa Yılmaz îneeoğlu'-
nun yazılı soru önergesi 
hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi 

Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun, Devlet Plânlama 
Dairesinin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğü binasına nakledilmesine dair olarak, 
6 . 4 . 1961 günlü ve 513/693, 7/22 sayılı yazı-
siyle Başbakanlığa ve Bakanlığımıza gönderilen 
ve Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı
nın 11 . 4 . 1962 günlü ve 77/1030 - 1175 sayılı 
yazısdyle Başbakan adına da cevaplandırılması 
istenilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
Başbakanlıkla olan yakın irtibatı ve Başbakan
lık Dairelerinin bugünkü sıkışık durumları do-
layısiyle zuhur eden ihtiyaçtan dolayı Toprak 
Mahsulleri Ofisinin hâlen işgalinde bulunan bi
nanın üst iki katının tahliyesine dair olarak Baş
bakanlıkça gösterilen lüzum üzerine durum tet
kik edilmiş ve bir taraftan Toprak Mah
sulleri Ofisince kira bedelleri Hazineye 
ödenen mezkûr binanın muhtelif oda
larının zaman zaman Başbakanlık, Ticaret 
Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ihtiyacı için alın
mış olması karşısında, Ulus civarında ayrı bir 
bina tutulması zaruretinin hâsıl olması, ihtiyaca 
binaen T. C. Emekli Sandığı binasına müca-
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vir mülkiyeti Ofise ait arsa üzerinde bir bira 
inşasına tevessül olunması ve fakat 72 sayılı Ka
nunun neşri ile yapılan temel hafriyalı::ı.ı oldu
ğu gibi bırakılmış bulunması ve böylece Ofi
sin ötedenberi ihtiyacı olan binanın inşasının 
gayrimuayyen bir müddet için tehire uğraması, 
diğer taraftan hâlen Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binasında çalışmakta olan Devlet Plânlama 
Teşkilât Müsteşarlığının işgal ettiği kısmın terk 
edilme mecburiyetinin hâsıl olması ve bu teşki
lâtın çalşmaları yönünden Başbakanlıkla olan 
yakın alâkası ile Başbakanlık Dairelerinin bu
günkü sıkışık durumları nazarı itibara alınarak 
Başbakanlık binası ile irtibatı bulunan Toprak 
Mahsulleri Ofisinin işgalindeki binaya ait üst 
katın tahliyesi işin icabına uygun bulunmuştur. 

Bu nakillerin Devlete fuzuli ve ağır masraf 
ve zararlar vereceği hakkındaki görüşe gelince: 

Filhakika Devlet Plânlama Dairesi Müste
şarlığı Teşkilâtının doğrudan doğrrya yeni 
bir binaya nakli ile Toprak Mahsulleri Ofisinin ye
rinde kalması hâlinde yapılacak nakil masraf
ları bakımından Ofis lehine bir durum mevcut 
ise de, yukarda açıklandığı üzere Başbakanlık 
Daireleriyle, Plânlama Teşkilâtının Başbakan
lıkla yakın alâkası bu masrafın bizzarure ihti
yarını icabettirmektedir. 

işin, ödenecek kira bakımından müta^ası 
hâlinde ister Devlet Plânlama Müsteşarlığının, 
ister Toprak Mahsulleri Ofisinin yeni bir bina 
için ödiyeceği kira Devlete her halükârda bir 
ımasraf yükliyecektir. Bu masrafın Ofis bütçe
sinden veya Plânlama Teşkilâtı Müsteşar ığı 
bütçesinden tediye edilmesi ise Devlet bakımın
dan bir fark göstermez. 

Yukarda açıklanan hususlar muvacehesinde, 
bahis konusu iki katın tahliyesi için Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 15 . 3 1962 
tarihinde gerekli talimat verilmiş ve müsait bir 
bina aranmasına başlanmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Başkam 
İhsan Gürsan 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat özerdemli'nin, Ticaret odalarına kayıtlı 
olan eczacıların kendi odalarına kaydının ihti
yari olup olamıyocağının indirilmesine dair ya
zılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı İhsan Gür
can'ın cevabı (7/34) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ekonomi ve Ti-

saret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan-
lırılmasma delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Senatörü 

Nevzat Özerdemli 

8 . 3 . 1950 ve 3 . 2 . 1954 tarihinde kabul 
nlilen 5590 ve 6233 sayılı (Ticaret ve Sanayi 
Odaları) (Ticaret Odaları) (Sanayi Odaları) 
(Ticaret Borsaları) Birliği Kanunu ile müseccel 
tacir ve sanayiciler mensuboldukları odalarına 
veya ajanlarına kaydolmaya mecbur tutulmak-
fadırlar. Bu âmir hükme istinaden de yalnız 
Ticaret Odalarının bulunduğu yerlerde Eezacı-
'ar Ticaret Odalarına kaydolunmaktadırlar. Fa
kat 25 . 1 . 1956 tarihinde 6643 sayılı Türk Ec
zacıları Birliği Kanunu ile tamamen Ticaret 
Odaları Kanununun gayesine uygun bir tasarı 
vürürlüğe girmiş olup bütün eczacıları kendi 
odalarına kayda mecbur etmiştir. Bu hale göre 
o güne kadar Ticaret Odalarına kayıtlı olan 
eczacıların kendi odalarına kaydolduktan sonra 
Ticaret Odalarına kaydının ihtiyari olup ola-
mıyacağmın bildirilmesi rica olunur, 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 21 . 4 . 1962 
îçticaret Genel 

Müdürlüğü 
Odalar ve Borsalar 

Sayı : 4/7441 

özü : İzmir Senatörü Nevzat 
özerdemli'nin yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 Nisan 1962 gün ve ve Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli, 574 - 8087/34 sayılı yazınız : 
İzmir Senatörü Nevzat özerdemli'nin, eczacı

ların; 6643 sayılı Kanuna istinaden kurulan Mes
lekî odalarına kaydolduktan sonra 5590 sayılı 
Kanunla derpişedilen Ticaret ve Sanayi odaları
na kayıt mükellefiyetinin ihtiyarî olup olamıya-
cağı hususuna taallûk eden yazılı soru önergesi 
cevabının iki kopyası ilişikte takdim kılınmış
tır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakam 
thsan Gürsan 
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Malûm bulunduğu veçhile, eczacılar meslek-

lerini eczane açmak suretiyle icra ettikleri tak
dirde, müteahhitlikle istigaleden mühendis ve 
hususi hastahane tesis eden doktorlar gibi, Ti
caret Kanununa göre tacir sıfatını ihraz ede
ceklerinden, Mühendis ve Tabip odalarına ka
yıtlı olan söz konusu meslek erbabı meyanmda 
6643 sajnlı Kanun gereğince dâhil oldukları 
Eczacı odalarından başka 5590 sayılı Kanuna gö
re Ticaret odalarına da kaydolmak zorundadır
lar. 

1956 yılında yürürlüğe giren 6643 sayılı Türk 
Eczacıları Birliği Kanunu; eczacıların, mes
lekleri bakımından ihtiyaçlarının karşılanması, 
ahenkli bir çalışma nizamı içerisinde işbirliğin
de bulunmaları ve daha yüksek bir meslekî bilgi 
seviyesine ulaşmaları için gerekli mesainin ic
rası, ilâç fiyatları ve eczane faaliyetlerinin ge
rektirdiği meselelerin halli maksadını istihdaf 
eden kuruluşları kapsamına almış bulunmakta
dır 

5590 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu ise, 
tacir sıfatını haiz gerçek ve tüzel kişilerin ticarî 
faaliyetlerinden mütevellit ihtiyaçlarının gide
rilmesi ve bu meslek hizmetlerinin genel menfa
atlere uygun bir şekilde yürütülmesi gayesiyle 
kurulan teşekküllerin kuruluş ve. faaliyetlerini 
mzamlamaktadır. 

Görüldüğü gibi her iki kanunla derpiş olunan 
müesseseler ve düzenlenen kamu hizmetleri, biri 
birinden tamamen farklı mahiyette olup, her iki 
kanun icaplarının da, ayrı ayrı yerine getiril
mesi gerekli mükellefiyetler olarak kabulü lâ 
zımgelmektedir. 

Bu bakımdan eczacıların 6643 sayılı Kanun 
gereğince Eczacı Odalarına kaydolmak suretiyle 
bu meslek yönünden mevcut vecibelerini yerine 
getirmeleri, ticarî hüviyetlerinin icabı olan hu
suslar bakımından da 5590 sayılı Kanunla der
piş olunan Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesi 
içinde kalmalarında zaruret görülmektedir. 
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Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tesbit olunan mükelleflere ait vergilerin tehir 

edilmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sak p önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osıman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Flamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katilmıyanlar 
Açık üyelikler 

186 
121 
112 

0 
0 
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[Kabul 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLÜ 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

thsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ualit Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Vki Arsan 

Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
belimi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi San al an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
ZeTci İslâm 
Nizamettdn Özgül 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

HaMt Zarbun 
HAKKÂRİ 

Âdil Türkoğlu 
İÇEL 

Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
liii'at Öztürkçiııe 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Tıırnn 

İZMİR 
Ömer Lûtl'i Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Musıtafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
llefik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğkı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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StVAS 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Venbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(Î.Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı (I. Ü.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasira Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince 
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (I.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Coş/kunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 

[Çekinserler] 
Kmanullah Çelebi 
Fikret Kuytak 
Selâhattin Özgür 

Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Oya katılmıyanlar] 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

llahmi Arıkan 
BURSA 

Şeref Kayalar 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(D 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (t. Ü.) 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (î.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(i.) 

IZMtR 
İzzet Bırant 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (I.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Kâzım Orhay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin U!u<; 
Âdil Ünlü 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYE 

Necati Özdeniz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpıskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 
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ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 

24.4.1962 0 : 1 
Ömer Ergün 
Knvor Kök 
Sahir Kunıthıoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 
fslanbul 
Samsun 

Yekun 
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Toplantı: 1 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 

Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tesbit 
olunan mükelleflere ait vergilerin tehir edilmesine dair 
Millet Meclisince Kabul olunan Kanun tasarısı ve Cum

huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/171, 

C. Senatosu 1/37) 

Not: Millet Meclisi sıra sayıs ı : 58 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 10 . 4 . 1962 
Sayı: 1589/7201 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ücretten ve ticari (kaızançları götürü usulde tesibit olunan mükelleflere aiıt vergilerin tehir edil
mesine dair kamın tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 10 . 4 . 1962 tarihli 72 nci Birleşimde 
öncelik ve ivedilikle kabini edilen metni ile kanım tasarısı dosyası ilişik. olarak sunulmuştur. 

Sayılanımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Sirmen 

Not : Bu tasarı 30 . 3 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 9 . 10 . 1962 tarihli 71, 72 nci Birleşimlerinde de görüşülerek öncelik ve ivedilikle kabul 
«edilmiştir. 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonu 
Esas No. 1/37 12 . 4 . 1962 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

10 . 4 . 1962 tarilhinde Yüksek Başkanlıkça komisyonumuza havale edilen «Ücretleri ve ticari 
kazançları götürü usulde tesbit olunan mükelleflere ait vergilerin tehir edilmesine dair kanun ta
sarısı» ilgili Hükümet temsilcisinin de iştirakiyle komisyonumuzun 12 . 4 . 1962 tarihli toplantı
sında tetkik ve müzakere olundu: 

Yapılan görüşmelerde Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raporunda ileri sürülen sebepler bugünkü 
realiteye uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kaibul edilen ımıetin komisyonumuz
ca da aynen kabul edilmiştir. 

S. Sayısı 53 
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Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Malî ve İktisadi İşler 
Üye Üye 
Artvin Balılkesir 

. Alpaslan II. Âli Tür> 
Üye 

Sivas 

Komisyonu Başkanı 
Bursa 

C. Ortaç 
Üye 

İstanbul 
8. Tanman 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 
Üye 

Siirt 
L. Aykut 

Üye 
Van 

F. Işık 

•Kâtip 
Manisa 

R. Ulusoy 
Üye 

Sinop 
Söz 'haikkım mal 

8. Batur 

Tabiî Üye 
§. Özkaya 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/37 17 . 4 , 1962 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan, «Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tesbit edilen mü 
kel'leflere ait vergilerin tehir edilmesine dair kanun tasarısı» nm Milet Meclisi tarafından $ - 10 
Nisan 1962 tarihli 71-72 mci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni ile Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu mazbatasının 'Komisyonumuza havalesi üzerine konu 
incelenip görüşüldü. 

Netice : 
Hükümet gerekçasi ile Malî ve İktisadi İşler Komisyonu mazbatası yerinde görülerek, Mille-t 

Meclisi metni Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve İvedilikle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkantvekili Sözcü 
Ankara Sakarya Sakarya Üye Üye Üye 

H. O. Bekata T. Kapanlt K. Yurdakul V. Iş%k fi. Tunçkanat K. Özta§ 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ücretleri ve ticari kazançları 
götürü usulde tesbit olunan 
mükelleflere ait vergilerin te

hir edilmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Ka
nunun 46 ve 64 ncü maddeleri
ne göre götürü usulde Gelir 
Vergisine tâbi mükellefler adı
na aynı kanunun 109 ncu mad
desinin 2, 3 ncü bentlerinde 
gösterilen müddetler içerisinde 
yapılması gereken tarhiyat, bu 
konuda yeni hükümler tedvin 
edilinceye kadar tehir edilmiş
tir. 

Bu kanunun meriyetinden 
evvel yapılmış olan tarhiyata 
müsteniden tahsilat yapılmaz. 

MADDE 2. — Götürü usulde 
Gelir Vergisine tâbi mükellef
ler adına 1962 malî yılı içinde 
193 sayılı Kanun hükümlerine 
göre tahsili icabeden vergiler 
yeni tedvin edilecek esaslara 
göre tahsil olunur. 

MADDE 3. •— Bu kamımın 
meriyetinden evvel yapılmış 
olan tarhiyatm birinci taksit
lerine karşılık olmak üzere bi
rinci maddede tasrih edilen 
mükelleflerce ödenmiş olan ver
giler, yeni tedvin edilecek hü
kümlere göre tarh edilecek ver
gilerden mahsubedilir. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümleri 31 . 3 . 1962 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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MALİ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Ücretleri ve ticari kazançları 
götürü usulde tesbit olunan 
mükelleflere ait vergilerin te

hir edilmesine dair kanun 
tasansı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü maddi1 

aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

: Ücretleri ve ticari kazançları 
i götürü usulde tesbit olunan 

mükelleflere ait vergilerin te
hir edilmesine dair kanun 

tasarısı 

! MADDE" L — Millet Mecli-
; sinin kabul ettiği 1 nei madde 

aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği «5 nei madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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