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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu 'birleşimde iki oturum yapan Genel Ku 
rıılda : 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-
•oğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı ve Baş'bakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in 
vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Dış seyahat harcamaları Vergisi, 
Değerli kâğıtlar, 
Motorlu kara taşıtları Vergisi, 
Emlâk Alım Vergisi, 

f>422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin .değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun taşa
nlarının Millet Meclisince kabul olunan metin
leri ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporları i 

görüşüldü ve tasarıların kanunluğu açık oyla 
kabul olundu. 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna <bâzı hükümler eklenmesi 
ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve C. Senatosu Geçici Komisyonu ra
poru üzerinde görüşüldü ve geçici 8 nci madde
ye kadar (ibu madde dâhil) kabul edildi. 

19 . 2 . 1963 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başjkanvekili Yozgat 
Sırrı Atalay Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 savılı Taşıt 

Kanununa ek kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi 1/167, C. Se
natosu 1/191) (Bütçe Komisyonuna) 

2. — Sürekli Görevlerle yalbancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/235, C. Senatosu 
1/192) (Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm, 
Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu

nunun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/136, C. Sena
tosu 1/169) (Gündeme) 

4. — Zirai .mücadele ve zirai karantina Ka
nununun 62 nci maddesinin son fıkrasının yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Tarım ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/237, C. Senatosu 1/147) (Gündeme) 

5. — İzalei şekavet Kanununun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet ko-
misvonları raporları (M. Meclisi 1/191, C. Se
natosu 1/149) (Gündeme) 

6. —(Seylâptan dolayı İrası hasar gayri
ni emlûk enharı sagirenin sureti tathiri hak
kındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince ka'bul olunan meitni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/199, C. Senatosu 1/148) (Gündeme) 

7. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı 
Cumhuriyet 'Senatosu üyelerinin seçimi Kanu
nunun 4 ncü maddesi ile 2 nci igeçici maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/337, C. Senato
su 2/43) (Gündeme) 

8. — 1962 yılı Bütçe Kanununa :bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılmasma dair kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/405, C. Senatosu 1/190) (Gündeme) 

»>•<« 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN - 47 nci Birleşimi ucıyoruırı. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin
in, sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan memurların aylıkları hakkındaki 499.1 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarımım Dışişleri, Pimi ve Bütçe ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden müte
şekkil bir Geçici Komisyon seçilmesi hakkında
ki önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığımı 
1963 malî yılı bütçesinin muhtelif bölümle

rinin tatbikatını yakından alâkadar cyliyeu : 
a) Sürekli görevle yabancı memleketler

de bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı (S. Sayısı : 32) Millet 
.Meclisinin Dışişleri. Plân ve Bütçe komisyon
larından, 

b) 5 Ocak 1961 tarihli ve 237 sayılı Ta
şıt Kanununa ek kanun tasarısı (S. Sayısı : 
3.14) Bütçe Komisyonundan, 

Geçtikten sonra, Millet Meclisinde, 18 Şu
bat 1963 günü öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kaimi edilmiştir. 

BAŞKAN — 499 
ük yapılmasına dair 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Mezkûr kanunlardan birincisinin, Dışişle
ri, Plân ve Bütçe komisyonlarından müteşek
kil beşer kişilik bir Geçici Komisyonda, 

ikincisinin ise Bütçe Komisyonunda bir an 
evvel görüşülmesinin temin buyurıılmasım arz 
ve teklif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 

sayılı Kanımda değişik-
kanun tasarısının Dışiş

leri, Plân ve Bütçe komisyonlarından müte
şekkil beşer kişilik bir Geçici Komisyonda, 237 
sayılı Taşıt Kanununa ek kanun tasarısının 
ise Bütçe Komisyonunda görüşülmesi Sayın 
Dışişleri Bakanı tarafından istenmektedir. 

Ancak 237 sayılı, yalnız Bütçe Komis
yonunda görüşüleceği için Riyasetçe oraya ha
vale edilmiştir. 

4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının Dışişleri, Büt
çe ve Plân komisyonlarından beşer kişiden mü
teşekkil geçici bir komisyonda görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Bu hususu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.,. Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. 

1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 saydı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve hu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve C. Senatosu Geçici Komisyonu ra
poru (M. Meclisi t/307, 1/355, 2/12, 2/66, 2/86, 

— 248 

2/90, 2/91, 2/143, 2/158, 2/171, C. Senatosu 
1/186) (S. Sayısı : 85) (1) 

BAŞKAN -— Geçen birleşimde tasarının 
müzakeresine başlanmış ve geçici 9 ncıı mad
denin görüşülmesine sıra gelmişti. Şimdi 9 nen 
maddeyi okutuyorum. 

(1) 85 S. Sayılı basmayanı 18. 2 ,1963 ta
rihli 16 ncı Birleşim tutanağının sonundadır. 



C. Senatosu B : 47 
Vergi nisbetleri 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1962 bütçe yılında 
elde edilen ve gerçek miktarları üzerinden ver
gilendirilmesi gereken ücretlerle 1962 takvim 
yılında elde olunan kazanç ve iratlarını 1962 
bütçe yılı götürü ücretlerinin vergilendirilme
sinde 193 sayılı Kanunun 103 neü maddesinde 
yazılı nisbetler; 1 . 1 . 1963 tarihinden itibaren 
elde edilecek kazanç ve iratların ve 1963 ve 
mütaakıp bütçe yılları ücretlerinin (G-ötürü 
usulde tesbit edilen ücretler dâhil) vergilendi
rilmesinde, zikri geçen 103 neü maddenin bu 
kanunun 51 nci maddesiyle değiştirilen şek
linde yazılı nisbetler uygulanıl*. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Götürü ücretlerde 1962 bütçe yılı, götürü ticari 
kazançlarda 1961 takvim yılı, vergilen 

GEÇİCİ MADDE 10. — Götürü ücretleri 
üzerinden vergilendirilen mükellefler adına 1962 
bütçe yılı, götürü ticari kazançları üzerinden 
vergilendirilenler adına 1961 takvim yılı vergi
lendirme dönemlerine aidolan tarhiyatm 2 nci 
ve daha sonraki taksitleri alınmaz. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Yalnız geçen birleşimde Nus-
ret Tuna arkadaşımızın bir tadil önergeleri 
vardı, geçici 8 nci madde ile geçici 10 nen 
maddenin komisyona iadesini istemekte idi. Ge
çici 8 nci maddede görüşülürken takrirlerini 
geri aldıklarını bildirdiler. Fakat 10 ncu mad
de ile ilgili bir şey söylemediler. Onun için 
takririni bir defa daha okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Esnaf vergiye yeni alışacaktı)'. Kudret ve 

takati nisbetinde vergilendireceğimizi kabul et
sek dahi 1963 yılında iki yıllık vergiyi birden 
ödeyeceğinden, ilk tatbikat müsbet tesir yap-
mıyacak, h-mdan vergi siyaseti zarar göre
cektir. Tehir edilen 1961 Ziraat Vergisini al
mıyoruz. Küçük esnafın daha çok himayeyi1 

muhtacolduğu kanaatindeyim. Bu ".sebeplerle 
geçici 8 ve 10 ncu maddelerin komisyona iade 
olunarak «46 sayılı Kanuna göre tehir edil
miş olan vergilerin alınmaması, ödenen tak
sitlerin veni vergilere mahsubedilmesi» şek-

19 . 2 .1963 O : 1 
ünde tashih (»dilmesine imkân verilmesini say
gılarımla taleboderim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

BAŞKAN ----- Kendileri burada bulunmadık
larından geri aklıkları t ak lirlerinin geçici 
onuncu madde ile ilgili kısmı hakkında fikir
lerini sormak imkânı olmadı. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük 
MADDE 66. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 67. — Bu kanun hükümlerini Mali

ye Bakanı yürütül*. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelerin görüşülmesi bitmiştir. Tümü üze
rinde leh ve aleyhte birer sayın üyeye söz vere
ceğim. İlci sayın üye söz istemiştir. Sayın Ma-
cit Zeren ve Sayın Ünaldı. 

Sayın Macit Zeren siz lehte mi, aleyhte mi? 
MACİT ZEREN (Amasya) — Üzerinde. 
BAŞKAN - - Üzerinde olmaz efendim, ya leh

te veya aleyhte olması lâzım. Şayet siz bunlar
dan birini tercih ederseniz evvelâ siz söz istemiş 
olduğunuz için ilk sözü size vereceğim. 

MACİT ZEREN (Amasya) —Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı siz, lehte mi aleyh

te mi? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) - - Aleyhte. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Macit Zeren. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Muhterem 

Başkan, muhterem üyeler, zirai kazançların Ge
lir Yergisi Kanunu içinde kavranması takdire 
lâyık bir yeniliktir. Bu sektörde çalışanların çok 
büyük bir kazanç sağladıkları halde, âdeta baş
ka biı* devletin vatandaşları imiş gibi vergiden 
muaf tutulmaları cidden bir adaletsizliktir. Bu
gün, bu imtiyaza bir son veriyoruz. Zirai ka-

- 249 



d. Senatosu B : 47 
zane erbabı da devlete vergi ödemenin gururu
nu duyacaktır. Ancak, bu gelir unsurunun ver
gilendirilmesinde çok dikkatli olmamızı icabetti-
ren sebepler vardır. Evvelâ bir başlangıç nokta
sındayız. Her başlangıçta olduğu gibi bunda da 
adım adım ilerlemeliyiz. 

Vergi mükellefi olmak bir kültür meselesidir. 
Beyanname doldurmak, müddetleri hesap etmek, 
matrahı tâyin ütmek, nisbetleri uygulamak ve 
buna benzer binbir çeşit mükellefiyetleri yerine 
gel irmek, en azından bir bilgi işidir. Her bilgi 
gibi, l)iı bilgilerin de öğrenilmesi zamana bağlı
dır. Yıllar ilerledikçe mükellef mevzuata daha 
iyi intibak ettiğini anlıyacaktır. işte bu yüz
den dolayıdır ki, başlangıçta, adım adım yürü
menin lüzumundan bahsetmiş oluyorum. 

Nüfusumuzun % 80 ini teşkil eden ziraat 
erbabının millî gelirden % 45 bir pay aldığı da 
bizi dikkatli davranmaya sevk eden sebepler ara
sındadır. Güneş doğmadan evvel kalkıp, güneş 
battıktan sonra yuvasına dönen, fakat bu kesif 
mesaisine rağmen bir türlü sırtı örtülmiyen bu 
vatandaş topluluğu arasında sefalet yaygın bir 
haldedir. 

Ticari ve smai gelirlerinden dolayı vergi öde
yenler bu vergileri, sattıkları malın üzerine ko
yarak kısmen bu sınıfın üzerine aktarmaktadır
lar. Çünkü iç piyasamızın en büyük alıcısı zi
raat erbabıdır. Bu arz ettiğim sebeplerden dola
yı ziraat erbabının mükellefiyete alınmasında 
geniş muafiyetler ve istisnalar koymamız gerek
mektedir. Gönül isterdi ki tasarıda küçük çiftçi 
muaflığının sınırı, hiç değilse başlangıçta biraz 
geniş tutulsun. 50 bin liranın gayrisâfi hâsıla 
ölçüsü azdır. Umumi fiyat seviyesinin vergi 
zamları sebebiyle daha da yükseleceği hatırla
nırsa muafiyetten istifade edeceklerin sayısı da
ha da azalacaktır. 500 bin liradan sonra gayri
sâfi hâsıla elde 'edenlerin bilanço usulüne tabi 
tutulmaları realitesi karşısında bu verginin bü
tün ağırlığı ile alt kademeyi istihdaf ettiği düşü
nülebilir. Zirai sektörün vergilendirilmesinde 
iktisadi mülâhazalara çok az yer verilmiştir. Bil
hassa dededen kalma meyvacılığı teşvik için ba
taklık gibi gayrimezru arazinin ıslahı için vergi 
yönünden bir avantaj sağlanmamıştır. Bu nevi 
ahvalde birkaç yı,l vergiden muafiyet tanınmalı 
idi. Arazinin imbat kabiliyeti bakımından, pa
zarlara yakınlığı ve uzaklığı bakımından arz 
ettiği farklar ise hiç nazarı itibara alınmamak-
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tadır. Öyle arazi]er vardır ki, nakliye imkân
larının zorluğu, sulama imkânlarının kıtlığı yü
zünden 50 bin liralık sınırı aştığı halde rantab-
Jite bakımından faydası çok azdır. 

İhraç inallarımızın çoğunu zirai mahsulleri
miz teşkil etmektedir. Bilhassa tütün, ihracat 
hacmimizin 1/3 ünü teşkil ediyor. Bu meta üze
rinde, dolayısiyle Millî Müdafaa Vergisi, Tekel 
hasılatı da vardır. Bana öyle geliyor ki, devle
tin tütünden aldığı miktar, onu yetiştirenin 
aldığı miktardan çok fazladır. Hiç değilse bâzı 
mahsullerin ihracatını teşvik yönünden birtakım 
kolaylıklar sağlanmalı idi. 

Kıymetli arkadaşlarım; Gelir Vergisi i.lo il
gili tasarının getirdiği en büyük yenilik yatırım 
indirimidir. Bu prensibi de esasında beğeniyo
ruz. Maliye Vekâleti bu konuda çok güzel dü
şünmüş, fakat noksan tetkik etmiştir. Çünkü 
yatırım indirimi, sadece öz sermayeye inhisar 
ettirilmiştir. Bankalardan borçlanmak suretiyle 
temin edilecek sermaye unsurları yatırım indi
riminden faydalandırıl manastır. Halbuki öz ser
mayenin himayesine ihtiyaç, yoktur. Çünkü kim
seye faiz ödemez ve muayyen bir vâdenin hita
mında iadesi de icabetnıez. Vatının m başka sa
balara teşvik' edilmesi isteniyorsa öz sermaye, 
yabancı sermaye diye bir ayırım yapılmaması 
icabederdi. Vatının indirimi prensibinden fay
dalanabilmek için Maliye Vekâletine basit fakat 
çok önemli bir vazife düşüyor. Devlet kalkınma 
plânında, bölge plânlamasında ön görülen faali
yet kollan nelerdir, bunhırnı mükelleflere duyu
rulması icabeder. Bu duyurma iyinde vergi dai
relerimiz vazifelendi rilmelidi r. 

Vergi nisbetlerinde bâzı önemli değişiklikler 
görülmektedir. Id'A sayılı Kanuna göre, 500 bin 
liralık bir varidat yedi dilime ayrılmışken, bu 
kere 1 milyon liralık gelir 10 dilimde mütalâa 
edilmektedir. Umumiyetle nisbetlerde bir düş
me var. Ancak, bu düşme küçük kazançlarda 
az, büyük kazançlarda çoktur. Meselâ, 10 bin 
lira. gelir sağlıyan bir kimse eskiden 1 750 lira 
indirimsiz vergi ödediği halde bu kanunin, 125 
lira noksanı ile 1 ()25 lira ödiyeeektir. Halbuki 
100 bin lira gelir gösteren, bu kere 4 (>25 lira ve 
500 lira geliri olan da eskisine nazaran .'1.1 bin 
125 lira noksan Ödiyeeektir. Görülüyor ki, vergi 
tarifesi dar gelirlilerden çok, büyük gelir sahip
lerine imkân sağlamıştır. 500 bin liranın 1 mil
yon liranın dilimlerine ayrılması ise, alt kademe» 
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deki mükelleflerin fiyat artışları sebebiyle üst 
kademelere geçeceği düşüncesine dayanmakta
dır. 

Bıı ekspres kanunun peşinden ancak bu ka
dar yetişebildik. Ödiyene, yüklenene ve cibayet 
edene hayırlı olsun. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
•MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, "193 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanıma bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısmı hükümlerinin kaldırılma
sına mütedair (57 madde ve 10 muvakkat madde
den müteşekkil kanun tasarısı öncelik ve ivedi
lik takrirleri ile, tetkik imkânı dahi verilmeden, 
bir ekspres sürati ile Yüksek Senatodan geldi ve 
geçti. Artık kanun tasarısının ana hükümleri ve 
prensipleri, ihdas sebepleri, tarh ve cibayeti ve 
tatbikatı hakkında, uzun tenkid ve tahlile giriş
menin amelî bir fayda getirmiyeceğine inandığı
mız için üzerindeki umumi görüş ve kanaatimizi 
leşçil için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Bizler gibi tasarıyı tetkika imkân bulamadık
larını gördüğümüz birçok arkadaşımız büyük bir 
kalb huzuru içinde müspet reylerini de kullan
dılar. Hiçbir arkadaşın rey ve davranışına müda
haleye hakkımız olmadığı için tabiatiyle bunun 
günah ve sevabı da kendilerine aidolaeaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu tasarıda verginin basit tarifi yanında mo

dern muhassenatı gerekçeye mesnet yapılarak 
alacaklının icra takibine geçmesi gibi bir ruh 
haleti içinde vatandaşa karşı hücuma geçildiği
nin ifadesi vardır. 

Bu tasarı da müterakkiyet esasının tatbikatı 
uğruna vergicilikte asla tecviz kabul etmiyecek 
mükerrerlik vardır. 

Bu tasarıda sistem, uğruna vatandaşı izac-
edecek mükellefiyetler ve dolayısiyle vatandaş
la devleti ihtilâf haline ve mahkemelere düşüre
cek sebepler vardır. 

Bu tasarıda Medeni Kanunumuzun aile hu
kukunda kabul ettiği mal ayrılığı prensibinin 
ihlâli vardır. 

Ve nihayet bu tasarıda ortadan kaldırılması 
düşünülen vergi ziyaı kadar vergi cibayetinde 
maliyet yükselmesi vardır. 

Maliye Vekâleti vergi randımanının düşük 
olmasında günahı daima vatandaşta arıyacağı-
na vergi kanunlarını takipte ve tatbikte acz 
içinde olan ve bu yüzden hem vatandaşı telâfisi 
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güç zararlara duçar eden, hem de Devlete bü
yük masraflar açan teşkilâtını keyfiyet bakımın
dan ıslah çarelerine de yönelse daha isabetli iş 
yapmış olacaktır. 

Senelerin mevzuu olan zirai gelirlerden ver
gi alınması fikri devlet haysiyeti içinde mütalâ
ası gereken en hâlis bir fikirdir. Bu fikre kimse 
karşı olamaz. Ancak bu verginin en mütekâmil 
bir sisteme bağlanması, esasların tesbitindeki 
güçlük ve imkânsızlıklar, bu sektördeki mükel
lef adedinin çokluğu ve kültür seviyesi tatbikat
ta bizi çok parlak olmıyan neticelere götürecek
tir. 

Hele bu kadar geniş ve kontrolü güç bir sa
haya uzanan bu vergi tasarısının hazırlanmasın
da Ziraat Vekâletinin lüle mütalâasının alınma
ması, parlâmentonun tetkikinden âdeta kaçırıl
ması mükemmeliyet derecesinin tâyininde bizleri 
şüpheye düşürmektedir. Şimdiden söyliyebiliriz 
ki, bu tasarıdan beklenen fiskal netice geniş bir 
kütleyi rahatsız kılmanın ivazı dahi olaınıyaeak-
tır. 

Memleketin ekonomik şartlarında müspet bir 
değişiklik, millî hâsıladun fert 'başına isabet 
eden miktarda bir artış olmadığı halde sadece 
plâna iç finansman temini maksadiylc kaynak
ları zorlamanın fayda vermiyeceği aşikârdır. 

Hulâsa parlâmentodan serian ve seri halinde 
geçen vergi kanunlarında hayal edilen miktar
ların tarhiyatı uğruna yeri geldikçe her şey fe
da edilmiş ve her şeyden fedakârlık yapılmıştır. 

Bu statik ekonomi devrinde zaten fiyatları 
kaldırmaya kendinde mecal bulamıyan geniş 
halk kütlelerinin Allah yardımcısı olsun. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, inanarak, tetkik ederek, 'huzuru kalble 
müspet oy verdiğimiz bir kanunun tamamlanmış 
olmasını yine aynı thımır, aynı inanç içinde Yük
sek Senatonun bir tbaşarısı alarak tescil etmek is
teriz. 

Bu kanun, 'biraz evvel konuşan arkadaşımı
zın iddiası hilâfına, aylardan beri tetkik olu
nan, komisyonlarda ilgililerden bilgi ve mütalâa 
alınarak 'hazırlanan bir kanundur. Bu kanun 
vergi reformu çalışmalarının çok mükemmel ol
mıyan, fakat çok iyi hazırlanmış (bir nümunesi-
dir. Her kanun için mukadder olan bâzı aksak* 
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lık bunda da vardır. Amaı bu kanun Gelir Ver
gisi sisteminin Türk Milletine getirdiği esasları 
tamamlıyan, hazırlıyan bir inkişaf içinde geliş
miş ve bugünkü merhalesine varmıştır. 

Bu kanun, d artı a Gelir Vergisinin Türkiye'de 
taıtbiika başlandığı ilk yıllardan beri ihtiyaç du
yulan, fakat ıbir türlü tahakkuku mümkün ol-
mıyan bâzı 'aksaklıkların da giderilmesi için geti
rilmiş bir kanundur'. 

Bu kanunun, ziraat sektörüne aıit kısmının 
nasıl komisyonlardan geçtiğini kanunları ta-
kibetmek hevesinde ve ihtiyacında -olan herkes 
yakından bilir. Hatta arkadaşımın temas ettiği, 
Z'irai gelirin vergilendirilmesi için teşkil edilmiş 
olan komisyonlara ziraat er babından heyetler 
gelmiş ve mütalâaları da alınmıştır. 

Binaenaleyh, bu kanun belki bizim Meclisi
mizden biraz süratle geçmiştir, fakat aslında 
çok iyi hazırlanarak gelmiştir. Kendileri zahmet 
edip tetkik etmiş olsalardı böyle, hazırlıksız ya
kalanmazlardı. Eğer, hazırlıksız yakalanmışlar-
saı bunun günahını, ne Hükümette, ne de ka
nunu hazırlıyanlarda değil; biraz da 'kendileri
nin alâkasızlığında aramalıdırlar. 

Bu kanunun getirdiği yeniliklerden biri, geri 
kalmış bölgelerde yapılaıcak yatırımlarda kabul 
edilen yatırını indirimidir. Âdeta hususi sek
törün, özel sermayenin yatırım alanına gelmesi 
için yıllardan beri yapılan temennilere hukuki 
ve fiilî bir imkân hazırlanmıştır. Böylece âtıl 
kaldığını söyledikleri veya kaçlığı zannolunan 
veya saha bulamadığı iddia olunan hususi ser
maye için yeni bir imkân hazırlanmış, yeni bir 
teşvik kapısı açılmıştır. 

Bu kanun bir başka yenilik dartıa getirmiş
tir. Esnaf Vergisinin şimdiye kadar çeşitli yol
larla, kâh tehir olunan, kâh tatibik kabiliyeti ol-
mıyan bâzı hükümleri daha işler hale getirmiş 
ve takdir komisyonlarında halk temsilcilerinin 
'hâkimiyeti temin ve tesis olunmuştur. Böylece 
esnaftan alınacak: vergiler yeni esaslar dâhilin
de ve esnaf temsilcilerinin ekseriyetinin tesbit 
edeceği hudutlar içinde takdiri imkânı da sağ
lanmıştır. 

Bundan başka gayrimenkul kiralarında, bun
dan evvelki hükümetlere nazaran, sadece geçimi 
gayrimenkul gelirine münhasır bâzı dul ve ye
timleri korumak maksadiyle vergi indirim had
di muayyen bir ıiisbette mükellef lehine artırıl
mıştır. 
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Yüksek gelir trajlarmda da. yiîi'e vergi mü

kellefleri lehine bir gelişme sağlanmıştır. Ay
rıca bu kanun sadece plâna malî imkân ariyan 
bir kanun olarak değil, bilâkis vergi adaletini 
daha iyi tahakkuk ettirmek için vergi dışında 
kalmış bâzı mükellefleri vergi içine almak, 
fazla vergilendirilmiş olanları da bir imkân için
de azaltarak özel sermayenin terakümünü Bağlı
yacak esasları da getirmiştir. 

Bu bakımdan, sadece arzetnıiş olduğum bu 
bir kaç noktasını dahi nazarı itibara aldığımız 
takdirde, bu yeni Gelir Vergisi Kanunu, şimdi
ye kadar üzerinde çok konuşulmuş, çok tartışıl
mış bir takım meseleleri halletmiştir. 

Demin arz ettiğim gibi, her kanunda olması 
mümkün olan aksaklıklar, mukadder olan mü
kemmel olmama hali bu kanunda da mevcut 
olabilir. Fakat, hazırlanışı, tatbikat sahasının 
hududunu tesbit etmesi itibariyle, şimdiye kadar 
tatbik edilen Gelir Vergisi Kanununun en mü
kemmelidir. Bu sebeple bu kanun, bu hudut 
içinde ve bu hüviyetiyle Türk Maliyesine imkân
lar sağlıyacağı gibi, vergi mükellefini de sıkın
tılardan kurtaracak bir kanun hüviyetinde gör
mekteyiz. Bunun için müspet oy vereceğiz, bun
dan sonra da gönül rahatlığı ile severek, bile
rek, tetkik ederek yine müspet oy vereceğiz; in
şallah, tatbikatı da mükemmel olacak ve kısa 
zamanda yine eksiklikleri aynı esaslar dâhilin
de, hedefine uygun bir tarzda tamamlanacaktır. 
Bu itibarla getirilmiş olan yeni Gelir Vergisi Ka
nununun maliyemize 1963 yılı içinde, plân dev
resin zarfında başarılı bir tatbikat ile Türk eko
nomisine ve Türk maliyesine verimli bir kanun 
halinde uygulanmasını ve hayırlı olmasını uma
rak muhterem arkadaşlarımdan da bu kanuna 
müspet oy vermelerini hürmetlerimle istirham 
ederim. (Alkışlar) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, kanunun lehinde konuşan arkadaşımız ben
denizin konuşmalarına temas ettiler, müsaade 
ederseniz cevap arz edeyim. 

üAiSKAN - - İçtüzük karşılıklı cevabı müm
kün kılmamaktadır. 110 ucu maddeye göre 
bir lehte bir aleyhte, 137 nci maddeye göre de 
yine leh ve aleyhinde konuşulabilir. Bunun dı
şında ancak Hükümetle komisyon dilerse on
lar da birer konuşma yapabilirler. 
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Komisyon adına, buyurunuz. 
GEÇİCİ rOMtSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON (Giresun) — Muhterem Üa.ş-
kan, muhterem senatörler, yüksek huzurun u-
zu komisyon adına işgal etmiş bulunmaktayım. 

Kanunun tümü üzerinde konuşan arkadaşı
mızın, bu kanunun vasıfları hakkındaki yanlış 
teşhisleri bu kürsüde ifade edilmemiş bulun
saydı huzurunuzu işgal etmiyeeektim. P>u ka
nun için adeta alacaklının icra takibine geçil-
miş olması gibi maliyeyi bu ruh haleti irinde 
tarif eden teşhiste aklanmış olacaklarını sizin 
de tesbit ettiğinizi tahmin ederim. Bu kanun 
uzlaşma müesseselerini getirmiş, ihtilafları 
azaltıcı hükümler koymak suretiyle bilâkis 
mükellefin ruh haletini, maliye karşısında da
ha garantili hale getirmiş, bulunmaktadır. 

Vergi tarifeleri indirilmiştir, mükellef sıkıl-
tuıyacak bir hale gelmiştir. 

Bu kanunun, mal ayrılığı bakımından Me
deni Kanunla muhalefet halinde olduğunu be
yan ettiler. Bu gelir vergisi sistemi, mevzu
atımıza girdiği günden beri, 1950 den beri. 
kanun maddeleri arasında yer alan bir hususu, 
burada sanki yeniden konmuş gibi, hattâ, şim
di daha uygun şekilde, tatbiki kolaylaştıran 
bir maddeyi Medenî Kanuna tearuz halinde 
göndermesine hayret etmek gerekir. 

Vergi cibayetindeki maliyet yüksekliğine te
mas ettiler; bu kanun, vergi cibayetinde mü-
kelef beyanını esas kabul etmiştir. Bu esası 
kabul eden bir sistemde, maliyet yüksekliği 
söz konusu olamaz. 

Teşkilâtın ıslahı hakkındaki temennilerin.' 
gelince: Bunu, Yüksek Senato, bir kaç defa 
izhar etti. Ve Sayın Maliye Bakanı da, bunu 
yeniden gelecek reform kanunları ile kısa za
manda ele alacaklarını beyan ettiler. Esasen 
Hükümet, Beş Yıllık Plânın bu yıla ait tatbikat 
programında da bu işi ele almıştır. Orada, 74 
ncü sahifede vergi tasarılarının nasıl hazırlana
cağı, gelen tasarıların neyi ifade ettiği ve vergi 
reform tedbirlerinin nelerden ibaret olduğu zik
redilmektedir. 

Plânın sosyal hedeflerini geliştirmek ve vergi 
reform tedbirlerinin ilkini teşkil eden bu ka
nunun, Yüksek Senato ve Yüksek Meclis ko-
misyoalarmdan adeta ekspres süratiyle geçiştiril
diği iddiasına gelince; Dün de Maliye Bakanı
nın ifade buyurdukları gibi, bu kanun Hükü

metten 102 gün önce Meclise gönderilmiştir. 
Meclis komisyonlarında, hattâ Tama Bakanlı
ğının, Ziraat Odaları temsilcilerinin, sair zira
at kollarından olan Balıkçılık Kooperatifi ve 
Balıkçılar Cemiyeti temsilcilerinin ayrı ayrı mü
talâaları alınmak suretiyle üzerinde uzun boylu 
çalışılmıştır. Kendi grup arkadaşları da bilhas
sa Sanatu Komisyonunda çok ciddî çok sıkı tet
kiklerde bulunmuşlardır. Çok çalışkan bir 
arkadaşımız olan Mehmet Ünaldı arkadaşımız, 
Meclise getirdiği müteaddit kanunlarda bu ça-
1 ıskaladığını göstermiştir. Ben kendilerini, biz
zat, birkaç defa komisyon toplantılarında gör
düm. Binaenaleyh, burada «bize çalışmaya 
vakit bırakılmadı» gibi bir iddianın serd edilme
sini sadece söz gelişi olarak söylenmiş olduğunu 
telâkki etmek icabettiği kanaatmdayım. 

Bu hususları huzurunuzda tebarüz ettirmek 
için çıktım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın Eyidoğan söz istemişler
dir ; arz edeyim. 

AKİF EYİDOCİAN (Zonguldak) — Bende
niz, müstenkif rey vereceğim ; bunun sebebini 
açıklıyacağım. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 110 ve 137 nci mad
deleri, leh ve aleyhinde olmak üzere söz hakkı 
veriyor; üzerinde diye bir şey yoktur. Ancak 
137 nci maddeye göre bir tek söz hakkı kalmış
tır. Bu da lebindedir. İçtüzük hükümlerine 
göre bu tasarı üzerinde tek bir imkân mevcuttur. 
137 nci maddenin 6 nci fıkrasına göre ancak 
lehte bir üyeye söz verebilirim. Bunun dışında 
söz veremem. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) - - Sataşma 
var. 

BAŞKAN — Vekilden sonra sizin sataşma 
mevzuuna döneceğim. 

Buyurun Vekil. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; mad
delerini kabul buyurmuş olduğunuz bu tasarı 
hakkında sayın üyelerden bâzılarının ileri sür
müş oldukları fikirleri cidden hayretle karşıla
dım. Bu tasarı hakkında, «bu tasarı süratle 
tetkik edilmiştir, tetkike imkân verilmemiştir 
v. s.» dediler. 

Muhterem Senatörler, bu tasarıyı Hükümet 
üç seneden beri hazırlamaktadır. Büyük bir 
reform komisyonundan geçirilmiştir. Bu korniş-
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yonda ticaret erbabı, sanayi erbabı çifçi ve es
naf temsilcileri, Üniversitenin temsilcileri de 
vardır. Ayrıca bu tasarı, (Beynelmilel Maliye 
Enstitülerinin Baş'kanı olan ve Genel -Sekreteri 
olan iki profesöre tetkik ettirilmiş ve onların 
tasviplerine iktiran edilmiştir. 

Ayrıca arkadaşlar, Hükümet, daha bu tasan 
tetkik safhasında iken birçok heyetler de ka
bul etmiş ve onları da dinliyerek mütalâalarını 
almıştır. Çiftçiler gelmiş, sanayiciler gelmiş, 
Od ahır 'Birliği ıgelmiş, bütün bunların mütalâa
ları alınmış. Arkadaşlarımızın da işaret ettikleri 
gibi 102 günden beri Meclistedir, komisyonlar
da muhterem üyelerce tetkik edilmiştir. Bura
da konuşan bire'olk arkadaşlarım bu müzakerele
re iştirak etmişler, mütalâalarını, söylemişlerdir. 

'Bunun bu şekilde olması 'halinde dahi, bunu 
bir ekspres tasarısı olarak vasıflandırmak hald
ik a ten haksızlıktır. 

Bu tasarı ne getiriyor'? Muhterem arkadaş
larımızın; bundan evvel -kabul edilen bir iki zam 
tasarısı hakkında söyledikleri fikirlerini bu ta
sarıya reva görmemeleri lâzımdır. Günkü, bu ta
sarı hiçbir zam getirmiyor; hiçbir yeni mükel
lefiyet getirtiliyor. Başından sonuna kadar mü
kellefiyetleri tahfif ediyor. Böyyle bir tasarı, ne 
yapıyor? Tarifeyi indiriyor. Hangi hadlerde? 
Hem aşağı hadde, hem yukarı hadde. Bu 94 
milyon fedakârlığa mal olmaktadır. 

No yapıyoruz? Bu tasarıyle memleketimizde 
yatırım indirimi diye bir müessese 'sokuyoruz. 
Memlekette vatandaşları kazançlarından bir 
'kısmını yatırımlara tahsis ettiği takdirde vergi
den muaf tutuyoruz; yatırımları teşvik etmek 
için. Bu vesile ile zengini zengin yapıyorsunuz 
diye bize ithamlar olmuştur. Ama memleketimi
zin süratle kalkınması için, ekonomimizin sürat
le gelişmesi için lüzumlu bir tedbir olarak tat
bik ediyoruz. 

Muhterem bir arkadaşımız işaret etti. Kre
dileri 'kabul etmiyorlar, sadece öz sermayeyi ka
bul ediyorlar. Bunun gayet haklı bir sebebi 
vardır. Kredi zaten bankaya (gelmiştir, 
ekonomide .kullanılan bir paradır. iBunıı tekra.r 
yatırıma teşvik etmeye lüzum yok. (Bu, yatırım
lar istikametinde ve yolundadır. Asıl mesele, 
âtıl sermayenin c'konomiye ıgetirilmesidir. Apar-
tımana yatırmıştır. (Satsın apartmanı, sermaye 
olarak vaz'etsiıı, onunla bir tesis vücuda, getir
sin, indirim yapacağız. Ama bunu yapmazsa 

apartman yine durur, bankadan .aldığı kredi ile 
yapar. Başka ne yapar? Krediler, alana büyük 
imkânlar verir. Misalleriyle komisyonda .arka
daşlara anlattım sanıyorum. Faraza kredi 'ka
bul edilmediği takdirde bakın ne olur? Çünkü 
her müesseseyi hududunda, ölçüsünde kabul et
mek lâzım. Ereğli Çelik - Demir Fabrikası 400 
milyon liralık kredi bulma iııikânı elde etmiş
tir. 'Bunları kazançtan mahrum edersem elli &e-
ne İm müesseseyi vergiden muaf tutmak lâzım -
geliyor. Onun karşı sunda olan müesseseler ne 
hale gelir? Öyle ise bir müeısseseyi muaf tu
tarken, .ölçülerini, dozunu birlikte nazarı iti
bara almak lâzımdır. Elbette ezbere bir ısistem 
•getirenleyiz. 'Bu müessese ne yapmıştır? Bu ka
nun, süratle amortisman yapmağa imkân ver
miştir. i lk senelerde yaptığı tesisleri süratle 
amorti imkânı verecektir. Yeni bir müessose-
dir. -Ne getiriyor? Değer artışlarından vergi al
mamayı ;kabul ediyor. Sabit tesislerin, değer
leri artarsa, ve bu parayı da yenilemeye tahsis 
ederse, günün birinde faraza •gemisinin birisini 
•satar da yeni bir .gemi alırsa, bir fabrikanın 
eski parçalarını satıp yenilemeye 'tahsis eder
se, bunlardan kâr etmiş dahi olsa vergi .almı
yoruz. Fransa sanayii çok kısa bir zamanda bu 
sayede gelişmiş ve yenilenmiştir, işte biz de bu 
müesseseyi getiriyoruz, arkadaşlarımız kabul 

etmiyorlar. 'Gayrimenkul için 'ödenmiş olan bina 
vergilerinin mahsubunu 'kabul ediyoruz, .O el ir 
Vergisinde mükellefler lehine. Arkadaşlarımız 
-memnun değil. 

Serbest .meslek erbabı için 'bir, .aylık indirim 
daha. 'kabul ediyoruz. 'Tevsiki mümkün olmı-
yan 'masraflar hakkında. Arkadaşlarımız mem
nun değil. Telif ;kazaneları için 10 bin liralık 
•bir istisna, kabul ediyoruz; Ihariç.te elde edilen 
telif kazançların in. 40 bin lirasını muaf tutu
yoruz, arkadaşlarımız memnun değil. Zirai Ka
zanç Vergisinin sadece prensibini tatbik ediyo
ruz; ağır olarak mütalâa etmektedirler. Arka
daşlarımız memnun değil. Esnaf vergilerini, 
•esnafı memnun olacak duruma (getiriyoruz. Es
naf teşekkülleri daha tasarı halinde iken Hükü
mete telle teşekkür etmişlerdir. 'Esnafın kazanç
larını takdir eden 'komisyonlar da esnafın ek
seriye tin i sağlıyoruz; ıkendi kazancını kendisi 
takdir edecektir, arkadaşlarımız memnun de
ğiller. 
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Muhterem, senatörler (getirdiğimiz tasan hu 

esasları ihtiva ediyor ve huni ar tamamen mem
leketin lehine, memleketin, menfaatine ve mü
kellefin lehinedir. •Arkadaşlarımız bunu da ka
bul etmezlerse, İm memlekette iyi bir şey yap
maya imkân kalmaz. Hürmetlerimle (Alkışlar) 
(Sağdan, sual soracağız, sesleri) 

BAŞKAN — Burada tasrih edilmiştir. 110 
nen madde, tümü üzerindeki .görüşmeler ve 
maddeler bittikten 'sonra leh ve aleyhte yalnız 
birer üyeye söz verilir diye tasrih etmiştir. 
Görüşmeler 'bitmiştir, sual olamaz. Tümü üze
rinde leh ve aleyhte Tunekanat ve Eyidoğan 
arkadaşlarımız da. söz istemişlerdir. İçtüzüğün. 
110 nen maddesi hu şekilde sarih olduğu gibi, 
137 net maddede veciz olarak reyin niçin kul
lanılacağına ,ait hükümler vardır. Bu mevzuda. 
aleyhte söz hakkı kullanılmıştır, yalnız lehin
de bir sayın üye konuşabilir. Sayın Eyidoğan 
veya 'Tunekanat 137 nei maddeyi1 göre lehte 
konuşmak isterlerse vsöz veririmi. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Vekil
den. sonra son söz milletvekilinin di r. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 85 nei maddesinde 
böyle bir hüküm vardır, ama sırada ise söz ve
rilir. 110 ve 137 nei .maddeler ise ar?, ettiğim 
durumdan başka, bir imkân vermemektedir, 
özür dilerim. 

Yalnız, Sayın Mehmet Ünaldı kendisine sa
taşıldığını iddia etmektedir. Sayın Ünaldı, söz
cü mü, yoksa TT.azer mi sataştı? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) ----- Her ikisi 
de... 

BAŞKAN — Burada sataşma mı var, yoksa 
sizin beyanınız hilâfına bir fikir isnat mı edil
di? Hangisini kabul ediyorsunuz? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Her ikisi 
de var. 

BAŞKAN — "Riyaset ittifakla, karşılıklı ko
nuşmalarda bir sataşma veya beyanınız hilâfı
na fikir isnadedildiği yolunda kir kanıya sahip 
değildir. Eğer direnirseniz, Heyetin reylerine 
m liraca at ed eceğim. 

MEHMET ÜNALDT (Adana) —- Direniyo
rum. 

BAŞKAN -— Sayın Ünaldı, Sayın Orhan ve 
Sayın Hazer tarafından kendisine sataşıldığı
nı ve endi fikrine 'karşı bir fikirle isnatta bu
lunulduğunu beyan ediyor ve direniyor. Riya
set, ittifakta kendisime kir sataşma olmadığı 

kanısındadır. Direndiğine göre, sataşmadan do
layı söz verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyeııler... 33 e karşı 
34. Ook az bir fark var, bu bakımdan kakül 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul eden
ler, 43.. Kabul etmiyemler... Kakül edilmiştir. 

Buyurun (Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) - - Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Maliye Vekili... 
MALİYE BAKANİ FERİT) MELEN — Ben. 

sataşmadım. 
BAŞKAN — .Müdahale etmeyin. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) - - Ben kir 

şey söylemiyeceğim. Maliye Bakanı izahlarında 
kanunun yeni 'ağır vergiler getirmediğini ve 
vergi yükü tahmil etmediğini, bilâkis kolaylık
la r getirdiğini beyan buyurdular. Biz, kusura 
•bakmasınlar, Sayın Vekille aynı fikirde olamı-
yaeağız. Çünkü, gelen vergi kanunları bir mil
yar civarında bir vergi yükünü vatandaşa tah
mil etmektedir, bu aşikârdır. Yalnız şuraya. 
işaret etmek isterim ki. Sayın Maliye Vekili, 
ömrü billâh bu kürsülerde vergi zamlarının 
aleyhindedir... 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, sat aşımı .mevzu
una temas ediniz. Sataşma. Sayın Orhun ile 
Sayın Hazer'e aittir, Maliye Bakanına cevap 
verecek değilsiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Peki 
efendim, ben de bu sözümü yarıda kesiyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, Zirai Oelir Vergisi 
hazırlan ı r.ke n, ki re ok müesseseleri n fikirlerinin 
alındığına dair bir keyanda bulundular. Millet 
Meclisi Karma Komisyonuna, teklif ettiğim bir 
vergi kanunu münasebetiyle «levam ettim. 
Ama bir insanın çalışkan olması, komisyonlara 
muntazaman devanı etmesini icabettirmez ve hu 
mükellefiyet halini almaz. Ben, bu kanunun Se
natoya geliş tarihini çok kısa buldum. Bu ayın 
1.2 sinde geldi. Bir hafta gibi kısa bir zamanda 
çıkmasını yerdim, (jünkü, Mecliste müzakere edi
lirken, Senatoda da mukim kanunlar müzakere 
ediliyordu. Her arkadaşın bu durum karşısında 
orada, ve komisyonda bulunmasına imkân yoktu. 
Nitekim, kanun Yüksek Senatoya sevk edildiği 
gün gündeme girdi; binaenaleyh, tetkik imkâ
nı hâsıl olmadı. Bu sebepten dolayı tetkik im
kânını bulmadığımızı beyan etmiş olmak her 
halde bir kusur telâkki edilmemeli. 
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İJiğer taraftan, bu kanun hazırlanırken da

ha önce bu kanunun hazırlanacağı bilindiği için 
Ziraat Vekâleti tarafından muhtelif Garp mem
leketlerinde zirai gelir vergisi etüdü yapan bir 
zat, yine Ziraat Vekâleti tarafından Maliye Ve
kâletinde bu kanun hazırlanırken, lanse edil
miş olmasına rağmen, bu zatın fikirlerine müra
caat. edilmemiştir. Bunun karşısında o zat, fikir
lerini raporla bildirdiği halde bu da nazarı iti
bara alınmamıştır. Millet Meclisi Karma Komis
yonunda müzakeresi sırasında Çiftçi Birlikleri 
Federasyonunun fikri alındı. Evet alındı. Fakat 
Millet Meclisinde, kabul edilen değiştirgelerle, 
bütün hükümler maalesef kaldırıldı ve tasarı 
tekrar Maliye Vekâletinden geldiği şekle ifrağ 
edildi. 

Binaenaleyh, tetkik etmiş olsak dahi, bu tet
kikimizin hiçbir amelî faydası olmıyacaktı; çün
kü vaziyet tamamen değişmiştir. Sonra, arka
daşlarım, bu kanunda zam bulunmadığını ifade 
ettiler. Zam, pekâlâ vardır. İsterseniz zam mad
deleri meydandadır, gösterilebilir. Bilhassa bu
nun içinde şu noktaya temas etmek zaruridir 
ki, geçim indirimi, 1963 de tatbik edilmesi Kar
ma Komisyonda kabul edilmişken, 1965 yılma 
atılmıştır. Bu da kanunun getirdiği esprinin 
bir nümunesidir. 

Fazla huzurunuzu bozmak istemiyorum, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

MEHMET ITAZEIt (Kars) — Kendi kendi
nizi tekzibett iniz. (Sağdan gürültüler) Sataşma 
var, Reis Bey, söz istiyorum. 

BAŞKAN -•• Ne sataşması efendini, sataşma 
yoktur. 

HÜSEYİN KALP AKLIOĞLL (Kayseri) 
Umumi Heyet kararı var; Reis Bey ne konuştu
ruyorsunuz bunu? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayı
nız, lütfen gürültüyü kesiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) -• Müsaade 
buyurun Reis Bey.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Umumi Heyetin üzerinde misiniz? Hâlâ ne ko
nuşuyorsunuz?.. Reissiniz beyefendi, niein konuş
turuyorsunuz? 

MEHMET HAZER (Devamla) —• Söz istiyo
rum, Reis Bey.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerlerinizden 
konuşmayınız. Gürültüyü kesiniz. Aksi haldö 
celseyi tatil edeceğim. 

19 . 2 .1963 O : 1 
MEHMET HAZER (Devamla) - - Yalan 

söylemiştir, bunu izah edeceğim. 
I i ÜSEYJıV KALPAKLIOĞLÜ (Devamla) — 

Hâlâ konuşuyor ve bir üyeye taarruz ediyor. 

BAŞKAN - Efendim, gürültüyü kesiniz 
lütfen. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum, 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarının tümü açık oyunuza arz edil
miştir. 

2. — 4.1. 1961 tarihli ve 213 sayüı Vergi 
Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak-
kındaki kanun tasa/nstmn Millet Meclisince kür 
bul olunan metni ve C. Senatosu Geçici Komis
yonu, raporu. (M. Meclisi 1/290; C, Senatosu 
1/182) (S. Hay im : 86) (1) 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet. Senatosu Başkanlığına 
Gelen Kâğıtlar arasında bulunan ve 1963 

bütçesiyle ilgisi dolayısiyle bu bütçeden önce 
yürürlüğe girmesi icabeden «213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile. aynı kanunun 40, 41 ve 
43 neü maddelerinin değiştirilmesine dair Cum
huriyet Senatosu üyeleri Ömer Lûtfi Bozcalı ve 
Mehmet Ünaldı'nın kanun tekliflerinin» günde
me alınarak ivedilik ve öncelikle müzakeresini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

liAŞKAN - Dün dağıtılmış bulunan kâ
ğıtlar arasında mevcut olan, «213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının» gündeme 
alınması ve öncelikle görüşülmesi ile ivedi
lik kararı istenmektedir. Evvelâ, dün hası
lı]) dağıtıldığı, fakat, dağıtılmasından iti
baren 48 saat geçmediği için içtüzük gere
ğince, bugünkü gündeme alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunacağım. Gündeme .alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler. Ka
bul edilmiş ve gündeme alınmıştır. 

(1) 86 S. Saydı b asm ayam tutanağın sonun-
dadır. 
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Gündemdeki diğer işlerden önce görüşül

mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Blmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının gerekçesini okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/182 
Karar No. : 12 

1.96; î 

Yüksek Başkanlığa. 

Genel Kurulun 7 . 2 . 196:> tar ihl i ve 42 
nei Birleşiminde kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyona havale buyurulaıı 4 . 1 . 1961 
tarihli ve 213 sayılı Yergi Usul Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı komisyonumuzun .16 . 2 . 11)6)5 tarih
li toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin 
de iştirakiyle sabah ve öğleden sonraki otu
rumlarında her yönden tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar 
ve buna mütedair Bakanlık temsilcisinin ver
diği mufassal bilgiler tetkik mevzuu olan ka
nun tasarısının taşıdığı esprinin pratik ve te
orik alandaki ehemmiyeti ve getirdiği yeni
likler komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
di. 

Ancak : Tasarının • > ncü maddesiyle tadil 
olunan Yergi Usul Kanununun 40 ncı mad
desine göre tesbit olunan götürü matrahların 
ilgili teşekküller ve belediyelerce mûtat ilân 
vasıtalariyle mükelleflere duyurulmasının ve 
bu hususla ilgili yönetmelikte açıklanması ve 
yine tasarının 4 neti maddesiyle tadil edilen 
Yergi Usul Kanununun 46 ncı maddesinde 
tasrih edilen yönetmelikte muhtelif dilerin 
birbirine yakın ve verim bakımından aynı du
rumda olan bölgelerine ait zirai kazanç ölçü
lerinde ahenk sağlanması için gerekli hüküm
lere yer verilmesi temennisi ile komisyon üye
lerinden Bursa Senatörü İhsan Sabri 'Ç'ağlı-
yangiriıı. 10 . 12 . 1960 tarih ve fi/6:]2 sa
yılı kararname ile yürürlüğe konulan yönet
melik hükümlerine göre, harice satılan ge
milerin : Satış bedelleriyle mukayyet değer
leri arasındaki farkın, o yılın kazancı olarak 
vergilendirîlmeyip alınacak yeni gemiler iize-

19 . 2 .19«3 O : 1 
rinden ayrılacak amortismanlara mahsub-
ediluıesi hakkında tasarıya geçici bir mad
de eklenmesine dair önergesi toplantıya iş-
tirak eden 9 üyeden 5 inin ekseriyetiyle ka
bul edilmiş olduğundan bu teklif .tasarının 
sonuna fi nei geçici madde olarak ilâve edil
mek suretiyle bahis konusu kanun tasarısı
nın diğer .maddeleri Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Geçici Komisyon Bu mazbatada. Sözcü 
Başkanı Ordu 

Gaziantep Geçici 5 nei maddeye 
Geçici fi nei maddeye muhalifim. 

muhalifim. Söz hakkım mahfuz. 
Zeki İslâm Şevket- Koksal 

Kâtip Konya 
Balıkesir Geçici 5 nei maddeye 

Söz hakkım mahfuzdur. muhalifim. 
Kadri öztaş Mustafa Dinekli 

Bursa İzmir 
Söz hakkım mahfuz. Söz hakkım saklı. 
1. Sabri Oağlayangil Hilmi Onat 

Kayseri Manisa 
Muhalifim Söz hakkım mahfuz. 

Hüseyin Kalpaklıoğhı Refik Ulusoy 

Ankara 
Geçici fi nei maddeye muhalifim. 

ivit'at Ivtker 

BAŞ,KANT - T ü m ü üzerinde söz istiyen var 
mı?... 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eyidoğan. 
AKİF KYİDOGAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, sayın arkadaşlarım, 12 kadar m'alî 
kanun tasarıları üzerinde çalışıyoruz ve bun
lara malî reform kanunları diyoruz. Bunların 
büyük (bir kısmına beyaz oyumuzla iştirak et
tik. Bir tanesine istemiye istemiye şahsan ye
şil oy verdim, ikinciye de yeşil oy vermeye 
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mecburimi. Bu malî reform kanunları denilen 
kanunların üzerinde dallı i hâlâ biz malî refor
mun hasretini sekiyoruz arkadaşlar. «Menta-
senin yanında, dahi hasrelem sana» dediği gibi, 
çalışıp üzerin de imlediğimiz kanunun hükümleri 
üzerinde daihi hâlâ malî rei'orma hasret çekiyo-
ruz. Bu memleket, ecnebi ihtisastan istifade 
etmiştir, ettiği vâkıdır. Devletin muhtelif şube
lerinin ı si allı ı için Avrupa'dan, Amerika'dan 
yüzlerce mütehassıs, imparatorluk zamanında 
da, Meşrutiyette de; hele Cumhuriyet devrinde 
bol bol getirilmiştir. Oolf Paşanın Türk Ordu
suna. duası sinmiştir, Amiral ffanıbe'nirı Türk 
Donanmasına, duası sinmiştir, birazdan Muha-
sebei Unııımiyeye Kanununda tadil gelecek, bu 
memleketin M'nha<sebei. Umıınıiyesini tanzim 
ed(Mi, Lorau'm bu memleket; maliyesine duası 
sinmiştir. Üzerinde demin tadilât yaptığımız 
Gelir Yergisi Kanunu üzerinde, yıllar yılı üni
versite işlemiştir. Ntıymark'ın büyük emekleri 
vardır. Bizim, İsmail Rüştümün inceden ince
ye, yıllar yılı çok 'büyük emekleri, vardır. Fa
kat, bunların yanısıra, daha yine istifade et
tiğimiz mütehassıslardan birini daha harz ede
ceğim. Karnin .Takar, istatistik mütehassısı i 
olarak geldi, nüfus tahriri yaptı bu memle-
ket te İlk 1927 nüfus tahririnde, nüfusu ya- | 
zılacak olanlara, Arjan Ke>sansör 11 sual sora- j 
cak. Bizim Nüfus T fimi m Müdürü dedi ki, ne j 
olur yahu, şuna 12 nei suali de soralım. Nedir o? ! 
«Adın ne;» soruyor. Babanın adı, ne? Soruyor. 
«Ananın adı» no? Hayır, onu sormıyacaksm 
diyor, Karnin Jakar. Ona, anasının adını sordu
nuz mu, istatistik de 'bozulur, nüfus kütükleri 
de .bozulur.. Hakikaten Rahmetli Abdülmutta-
lip eğer o 12 nci suali sordursaydı, Türkiye 
nüfus kütükleri bozulurdu. Çünkü yepyeni bir 
tahrir yapılmıştır. Bunun yerine kütükleri 
ikame edeceğim, diyecekti. Halbuki öbürü 
kafa. sayıyor. Bu ihtilâfta, bugün Başbakan 
olan İsmet Paşa o gün de Başbakandı. Karnin 
.Takarı tuttu. Muttalîb'e yol verdi; başka, daire
ye nakletti. 

Şimdi biz Tinberger'i tuttuk da bizimkilere 
yol verdik mi? Hayır, onu yapmadık. Tinber
ger'i. kaçırdık, kendi mütehassıslarımızı kaçır
dık ve malî reformu hu sebepten getiremiyo
ruz arkadaşlar. Elbette bir mevzuun, hangi 
mevzu gelirse gelsin, bunları yapanlar' hüsnü
niyetle yapıyorlar, hazırlıyorlar, iyi çalışıyor-
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hır. Önümüze ıgelen hvr mevzuun elbet, ne hie-
»birisi, ne yüzde yüz nıuhassenattır, ne de yüzde 
yüz mahzurdur, mazarrattır. Elbette İyi taraf
ları vardır. Muhterem Melen arkadaşımın iyi 
kalble hazırladığı projelerin, bu millete hayırlı 
olacak çok tarafları vardır, muhassenaıtı var
dır. Buna îelâş:i' mahal yok. Beyaz oy verenler 
vicdanen •müsterih olsunlar. Mahzurları da, çok; 
kırınızı oy verenler de müsterih olsunlar. Ben
deniz iş aceleye gelmiştir, iki ayağımız ıbir pa
buçta, ve yumurta kapıda,. Bir şey çırpıştırılmış 
getirilmiştir. (Gülüşmeler) Bu mevzular için 
emek veren muhtelif vekâletler mütehassısları
nın, gerek kendileri şahsan mütalâalar, gerekse 
raporları 'bir tarafa itilmiştir. Onu arz edecek
tim, ecnebi ihtisasından, pek 'aız istifade ettik 
diye. Şu isimlerini saydıklarımdan hemen he
men iıbarcjtir. Yoksa, c/r 98 inin, birçoklarınım 
raporlarını bulamazsınız, Maarif müstesna.. Maa-'" 
rifi Hasmı Ali Yücel, Allah gani gani rahmet 
eylesin, o 'bastırdı ve tedvin eyledi. Ama mese
lâ, RıısseJ Dorr var ya<; Baba Dorr. Bunun ri
yasetinde bir heyet, bütün Türkiye'de, yukardan 
aşağı seyahat etti. Aylarca seneden fazla çalış
tılar ve raporlarım, verdiler. Bunların üç, cilt 
ıaporu belki Meclis Kiitüpanesinde vardır. Belki 
•mahdut bâzı ellerde vardır. Üçüncü cildin bir 
faslı maarifle, meslekî tedrisatla alâkalı olduğu 
için, Hasanı Ali onu bastırmıştı. Ama üst ta
rafı, İzmit'teki Kâğıt Fabrikasına kâğıt hamu
ru olmak üzere gitmiştir arkadaşlar. Bu mem
lekette hımhımı, hepsini gördük. Onun için ihti
sasa, kıymet vererek, anketler yaparak uzunlu
ğuna, derinliğine çalışarak inceden inceye hazır-
lıyarak ve işliyerek getireceğimiz hükümlerdir ki, 
bize asıl yüzde yüz hayrını göreceğimiz reform
ları getirir. Biz hâlâ onun hasretini çekiyoruz. 

Haddi za'ında simdi mevzııumıız olan kanu
na gelince; ona taraftanım, beyaz oy vereceğim. 
Yine Muhasebe! Umumiye Kanunundaki tadile 
de taraftarım. Fakat bugün elimize büyük fır
sat, geçmiştir. En azından, benaan 4 tane mali
yeci Hükümetin içindedir. Gayet kuvvetli tah
silleri ve kültürlerine yüksek itimadımız olan 
bu iktisatçı arkadaşlarımız, bize, asıl mütehavssi-
ri olduğumuz reformları lütfen getirsinler arka
daşlar. 

Arzı ti ü nine t ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN Sayın Çağlayangil. 
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ÎIISAN SABKİ (JAÜLAYANGİL (Bursa) 

— Sayın Başkan, muhterem, arkadaşlarım; kıy
metli arkadaşım İVrid Melen beni mazur gür
sün. Şimdiye kadar reform adiyle birtakım 
zam kanunları önümüzden geldi geçti, Allah ha
yırlı etsin, kabul ettik. înşallah, mahalline 
masruf hizmetlere satrf edilirler. Yalnız, bu eli
mizdeki tasarı, hakikaten reform adını taşıyabi
lecek, bâzı esaslar ihtiva ediyor. Bu tasarı ile 
Degresif Amortisunau, Pluvalü ve yeniden de
ğerlendirme gihi, birtakım yeni müesseseler, 
Türk maliyesine giriyor. Bendenizin gerekçede 
le «-örüldüğü üzere, komisyonda; bir teklifim ol
du, komisyon da ihrazı ekseriyet etti, müdafaa 
ettiğim fikir, ve geçici hir madde ilave ettiler. O 
maddenin huzurunuzda, ipkasını müdafaa için, 
söz almış .bulunuyorum. O maddeyi niçin ekle
dik, hâdise nedir? Sabrınızı suiistimal etmeden 
izaha; çalışacağım. Bu kanunun 2.1. nei maddesi, 
ilmî ıstılahı ile Pluvalü denilen yeni bir esas 
vaz'ediyor, o da şudur: Bir müessese, elinde mev
cut eskimiş iktisadi kıymetleri satar, yerine yi
ne aynı gaye için; yeni iktisadi kıymetler alırsa; 
ilk satışta her hangi hir kâr elde eylemiş olsa1 

dahi, .bundan vergi alınmaz. Misal olarak arz 
edeyim : Meselâ, bundan 30 sene evvel hir gemi 
almışsınız, o gemi eskimiş, satmışsınız. Ama 
alışınızla saitışınız arasında eski fiyata nazaran 
lehinize bir i'ark hâsıl olmuş. Halen hu fark 
bir fidir Vergisine tabidir. Eğer sattıktan sonra 
elde ettiğiniz parayı sermaye yaparsanız, bu ka
nım çıktıktan sonra! da Cîelir Vergisine tabidir. 
Ama geminizi sa.tıp, yerine yeni bir gemi al
mak suretiyle meseleyi hallederseniz vergiye 
tabi değilsiniz. 21 nei madde bu hükmü vaz'et-
moktedir. 

Benim ilâvesini müdafaa ettiğim madde ne
dir? 

Bundan üç sene evvel Millî Birlik Hükümeti 
zamanında armatörler Hükümete müracaat edi
yor, «eldeki gemiler eskidi, navlun temin edemi
yoruz, rekabet edemiyoruz, bize dolar tahsis edi
niz, yeni gemi alalım» diyorlar. Hükümet de di
yor ki, «Size tahsis edecek fazla miktarda dola
rını yok. Ama, elinizdeki gemileri satın, ondan 
elde ettiğiniz doları ben sizden almıyaeağım, bu
nunla gemi satmalın. Size bu kolaylığı yaparım.» 
îjd ama, diyorlar armatörler, biz bu gemileri al
dığımız zaman dolar 2,80 idi, şimdi 9 lira. Bu sa-
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tıslar arasında bir fiyat farkı hâsıl olacak, eğer 
siz bu fiyat farkından bir vergi alırsanız, biz 
gemi almayı realize edemeyiz, yok diyorlar, bunu 
düşünürüz, almayız sizden diyorlar, bunun üze
rine armatörler başkanlığına istida veriyorlar, 
Başbakanlık tervicediyor, Haştırma ve Maliye 
Bakanlıklarına yazı yazıyor, biz prensibinde mu
tabıkız, bunu kararnamede çıkardık, bu dolarla 
gemi alacaklar, bu Plüval'den vergi almıyalım, 
bunun tedbirini hazırlayın, diyor. Ulaştırma Ba
kanlığı şiddetle teşvik ve teşci ediyor. Fakat biz
de halkın Hükümete itimadı daima zayıftır, ille 
Maliyeden ses istiyorlar, vergi almıyacağız, se
sini. O ses geliyor. Diyorlar ki, bu iş için bir ko
misyon teşekkül ettirdik, evrakı komisyona tevdi 
ettik, prensibolarak bu işte vergi almamayı da 
kabul edeceğiz, diyorlar. Buna istinaden gemi
lerini satanların bir kısmı derhal yeni gemi alıp 
geliyorlar. Bir kısmı da, ya Hükümete itimat 
edemedikleri için, veyahut da daha ihtiyatlı ol
duklarından veya pazarlıkta uyuşamadıkları için 
gemilerini satıyorlar ama henüz yenisini satın-
alaınıyorlar. Bu kanunun müdafaa ettiği fikir 
şu : Bu kanun meriyete girdikten sonra arz etti
ğim müessese işliyecek, fakat daha evvel Hükü
metin teşviki ile, teşci i ile gemi almış adamlara, 
«hayır siz vergiye t abisiniz» diyeceğiz. Bir kere 
neyin vergisini alıyoruz? Ben bir armatörüm, iki 
tane eski gemim var, çürük çarık işletiyorum, 
iki eski gemi dışarı gidiyor, satılıyor, yerine 
yeni bir gemi alıp geliyorum. Şimdi diyorlar ki, 
«Sen bu iki geminin satışından dolar farkından 
8 milyon lira kâr ettin. Binaenaleyh, gemi başı
na üçer yüz bin lira vergi ver» efendim, bu ka
nunda yeni bir müessese var : Yeniden değerlen
dirme. Sen izin verseydin, bana imkân versey
din, ben yeni gemiyi bugünkü fiyat üzerinden 
değerlendirir, defterime geçirirdim ve bir fark 
talıassnl etmezdi. Yahut, sen benim gemilerimi 
dolar hesabı ile mukayese etseydin, gemiyi 200 
bin dolara almışım, 140 bin dolara satmışım. 
Dolar fiyatına bakıyorsun, 60 bin lira eksik. 
Ama Türk parasına çevrilince birincisi 2,80 den, 
ikincisi de 9 liradan muamele görüyor ki, arada 
muazzam bir fark husule geliyor. Komisyonda 
Maliye temsilcisini dinledik, hakikaten İhsan 
Sabri Çağlayangil'in müdafaa ettiği tezde isabet 
vardır, ekonomik faidesi vardır, biz bunu müd-

I rikiz. Yalnız vergi kanununda umumiyeti boz-
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mıyalıın, bunu ayrı ve hususi bir kanun mevzuu 
yapalım, müdafaa ettiği fikir bu. 

Arkadaşlar, Maliye bu meselede, vergi almak 
hususundaki tezinde çok zayıftır, pek yakında 
Çimento Sanayii Şirketi ile Maliye arasında bu 
yüzden bir dâva tahaddüs etti ve Maliye bu dâ
vayı Devlet Şûrasında kaybetti. Hem hariçte sa
tılanlar için değil, dâhilde satılanlar için. Ha
rice götürüp döviz farkı falan, değil. Çimento 
fabrikası makina getirmiş, eskilerini de dâhilde? 
satmış. Bu eski makina ile yeni makina arasında 
fark var, diye Maliye vergi istemiş, böylece dâva 
mevzuu ortadan kalkmış. Esasen burada kâr ta-
hassul ettiği fikri, mevcut, ve iktisadi kıymetin, 
işletmeye muhassas bir iktisadi kıymetin, eskisi 
gidip yenisi geldiğine göre bunun neresinde kâr 
tahassul ediyor, bunun da tesbiti müşküldür. 
Bundaki garabeti Maliye de anlamış olacak ki, 
bu kanunda haklı bir gururla tüccara, ben yeni 
bir reform yaptım bu şekildeki satışların vergi
lendirmeyi ilga ettim, diyor, nerede bu kâr? 
Eğer o armatöre de bu kanunla verilen esaslar 
evvelce verilseydi, yani gemisinin değişen kıy
metini takdir ettirme hakkı, ayrıca iktisadi kıy
metin yine iktisadi kıymet olarak tebdili halin
de, vergi mevzuuna çıkma hakkı, burada kabul 
edildiği gibi, verilseydi, böyle bir mevzu da or
taya çıkmıyacaktı. 

işin garibi de var; şimdi bu kanunu dikkatle 
okursak, ben maliye mümessili gibi anlamıyorum, 
siz nasıl anlarsınız bilmem, huzurunuzda okuya
cağım, arz ettiğim gibi, bir kısmı gemileri satııı-
alıyor, bir kısmı satınalamıyor. Alamıyanlar, pa
ralarını dahi memlekete getiremediler. Hattâ, 
belki satışlarını bile tescil ettiremediler, dolarlar 
dışarda bekliyor. Çünkü, o, Hükümete itimadet-
memiş. Çünkü, o, Hükümetin verdiği söze rağ
men vergi mevzuunda hassas olduğunu ve aley
hine bir karar alabilmesi endişesi içindedir. 
Diyor k i ; «şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetle
rin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bu
lunur veya bu husus işletmeyi idare edenlerse 
karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa, bu 
takdirde, satıştan, tahassul eden kâr vergi mev-
zuundan çıkar». Bu kanun çıktı, şimdi gemiyi 
satmalmıyanların, vaziyeti düşünelim onlar ge
milerini satmışlardır. Satılacak iktisadi kıymet
ler demiyor satılan iktisadi kıymetlerden tahas
sul eden kâr diyor. Henüz satış muamelesini de 
tescil ettirmemişlerse eğer, <> halde armatörler-
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den llî kişisi aynı usul ile gemilerini yeniliyecek 
olan diğer 7 kişinin vermediği .100 binlerce lira
lık vergiyi vermiş olacak, üstelik meselede bir 
de Hükümetin haysiyet ve itibarı var. Sen ar
matörü çağırıyorsun, teşvik ediyorsun, teşci edi
yorsun, memleket iktisadiyatına hizmet et, di
yorsun ve satınaldıktan sonra da bu işten kâr ta
hassul etti ver bakalım vergisini, diyorsun. Bil
mem arz edebildim mi ? 

Şimdi maliyenin, bu kanuna girmesin bu hü
küm, umumiyeti bozar, başka kanunla sevk edil
sin noktai nazarına geliyorum : Benim teklif et
tiğim gibi. bu kanunda daha birçok teklifler 
var. Takdir komisyonlarının tesbit ettiği nisbet-
leri muvakkat olarak muhafaza ediyor, malûmu 
ihsanınız geçici maddeler, kanunun bünyesine 
tesir icra etmezler, kanun esas hükmünü, ruhu
na kor, geçici maddeleriyle bu işin o kanunun 
meriyete girdiği zaman, pürüz kalmış taraflarını 
ayıklamaya çalışır. Bu kanun tekniğine aykırı 
değildir. Endişe şuradadır; Heyeti Âliyeniz be
nim teklifimi kabul eder ele, geçici bir madde ilâ
ve ederseniz tabiî bu kanun kanunlaşmıyacak, 
Meclise gidecek, malî yıl gelecek, ayak üstü ve 
acele işlerden, bir hâdisenin mâkûl olduğu halde, 
ille handy keep edilmesi arzusundan doğuyor, 
lflğcr benim huzurunuzda izah etiğim meseleye 
vicdanen mâkul olduğuna kaaııi iseniz, bu ka
nun malî yıl başına kadar çıkar, çıkmaz, şıkkı bi
zi alâkadar etmez. Biz burada bir transit merke
zi değiliz. Hükümetin istical ile sevk ettiği ka
nunları kayıt ve tescile, memur edilmiş, imzaya 
memur edilmiş bir oyuncak heyet değiliz. Düşü
nürüz, taşınırız icaplarını yaparız. Gecikiyor di
yorlar, vaktiyle tedbirini alsalardı. Benim mâ
ruzâtım bu kadardır. Teklifime iltifat etmenizi 
hürmetlerimle rica ederek huzurunuzdan ayrı
lıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yoktur. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Demin okunan önergede ivedilikle görüşül
mesi hususu da teklif edilmekte idi. İvedilikle 
müzakere edilmesini de oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilikle müzake
re edilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddevi okutuyorum. 

m 
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4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 2l:S saydı Vergi l'sııl Kanu
nunun oO ucu maddesinin ikinci fıkrasına aşa
ğıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir : 

5. Yergi matrahları 19o sayılı (Mir Vergi
si Kanununun değişik 54 neü maddesinin 2 
numaralı bendi uyarınca tesbit edilen mükel
lefler tarafından, vergi incelemeleri sırasında, 
giderleri tevsik edilemezse. 

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

.MADDE 2. — Aynı kanunun «Birinci ki
taba mm ikinci kısmının ikinci bölümünün baş
lığı, «İkimden re'sen ve idarece tarh» seklinde 
değiştirilmiş ve bu bölüme, aşağıdaki mükerrer 
oO nciı madde eklenmiştir : 

Verginin idare tarhı 
Mükerrer madde -'30. — Verginin idareci1 

tarhı; 29 ucu ve -50 nen maddeler dışında kalan 
hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için ver
gi kanunları ile muayyen zamanlarda müraca
at etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine 
tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmeme
leri sebebiyle zamanında tarh edilmiyen vergi
nin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece 
tarh edilmesidir. 

İki takdirde vergi, bîl nci madde mucibin
ce tanzim edilen yoklama fişine müsteniden 
tarh olunur. 

Bu şekilde tarh olunan vergilerle cezaları
na ilişkin ihbarnameler bir taraftan, mükelle
fin bilinen adresine posta ile yollanır; diğer ta
raftan mükellefin adını, soyadını, hesap numa
rasını, işini, adresini tarh edilen verginin ve ke
silen cezanın miktar ve cinsini gösteril- bir ilân 
vergi dairesinin ilân koymaya mahsus mahal
line asılır. 

İlânın asılması keyfiyeti ve tarihi tuta
nakla tesbit olunur. 

Yerginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi 
için geçmesi gereken itiraz müddeti mükellefin 
bilinen adresinde tebligat yapıldığı ahvalde 
tebliğ tarihinden, aksi halde işbu tutanakla 
tesbit olunan ilân tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Ömer Lûtfi Bozcalı. 
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ÖMER LÛTEİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, ben mad
denin metnine değil, mükerrer madde tâbiri 
üzerinde durmak için söz almış bulunuyorum. 

Şimdiye kadar hiçbir kanımda görülmiyen 
yeni bir terim veya ilâve çıktı, sanki rakam 
kalmadı veyahut da, fıkra, diğer bir madde 
şekliyle ilâvesi kabilken mükerrer madde ola
rak, bunun vaz'mdaki sebep ve hikmeti- aıılıya-
madını. Bu hususta izahat verilirse iyi olur. 
Malî ve hukuki bilgimize göre mükerrer bir 
madde şekliyle bir kanunun tedvini usule uy
gun olmadığı kanaatindeyim. Bu ciheti arz ede
rim. 

•BAŞKAN — Daha önceki kanunda da geç
mişti. Buyurun, Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Uf endim, bu, şöyle bir zaruretten doğuyor: Bir 
maddeyi, aidolduğu müessesenin yani başına 
koymak. Mükerrer madde halinde kanunda, re'
sen tarh, ikimden tarh müessesesi diye iki mü
essese vardır. Onun yanına koymak için oraya 
almıştır. Aksi halde, tâ :î()ü - 400 maddelik bir 
kanunun sonuna koymak lâzım gelir ki, vatan
daş okuyunca, yerini bulamaz, anlamaz, irtiba
tını tesis edemez. Vani vuzuh getirme zarure
tiyle doğmuştur. Teselsül ettiği için. gayet ta
biî ki, mükerrer. 

Yabancı memleketler mevzuatında da bu 
vardır. Bizde de var, emsali var, mevcut. 

BAŞKAN — Maddeyi, okunan şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE '•>. — Aynı kanunun 40 ııcı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü matrahların tesbiti 
Madde 40. — (lötürü ücretler, götürü ti

caret ve serbest meslek kazançları her ilçe mer
kezindeki takdir komisyonu tarafından ilçe hu
dudu dahilindeki belediyeler ile ilce merkezin
deki Ticaret ve Sanayi Odası, özel kanunlara 
göre kurulmuş meslek teşekkülleri, varsa İş 
ve İşçi Bulma Kurumu şubelerinden ve takdir 
komisyonunca lüzum görülen hallerde diğer da
ire, kurum ve teşekküllerden mütalâa alındık
tan sonra aşağıdaki usul dairesinde ilçe için 
yıllık tesbit olunur: 

1. Uötürü ücretler, götürü ticaret ve ser
best meslek kazançları iş ve hizmet nevi ve 
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grupları itibariyle her iş ve hizmet nevi ve 
grupu için beş derece üzerinden tesbit olunur. 

2. Takdir Komisyonunun bu kararları, uy
gulanacağı ilk malî yıldan en az iki ay önce 
takdirin ilgili bulunduğu il veya ilçe merkezin
deki belediyelere, ticaret ve sanayi odalarına 
ve varsa takdir olunan götürü matrahların iş 
ve hizmet nevi itibariyle taallûk ettiği meslek 
teşekkülüne ve ilin en büyük maliye memuru
na imza karşılığında verilir. 

o. Aynı il belediye sınırlan içinde mev
cut ilçeler için (Bu ilçelerin belediye sınırları 
dışında kalan kısımları dâhil) bu takdirler; il 
takdir komisyonunca ve bu ilçelerin hepsine şâ
mil olmak üzere yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyent. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 46 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazanç ölçülerinin tesbiti 
Madde 46. — Zirai kazanç ölçüleri, (45 nci 

maddenin 1 numaralı bendinde yazılı ölçüler 
ile kara ve su avcılığına mütaallik olanlar ha
liç), Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu tara
fından hazırlanacak yönetmelik esasları daire
sinde zirai kazançlar il komisyonlarınca tak
dir ve tesbit olunur. 

Zirai kazançlar il komisyonları, zirai kazanç 
ölçülerinin takdir ve tesbitinde aşağıdaki esas
lara uyar. 

a) Zirai faaliyetlere tesir eden tabiî ve ik
tisadi şartlar bakımlarından önemli farklar gös
teren bölgeler ayrılır; 

b) Çeşitli ziraat nevileri ile çeşitli ziraat 
makimi ve aletleri ayrı ayrı, vasıf ve şartlar 
bakımından birbirine uygunluk ve yakınlık gös
terenler belli gruplar içinde birleştirilmek su
retiyle nazarı itibara alınır; 

c) Zirai işletmelerin bölgeleri itibariyle 
özellikleri ve ortalama verim kabiliyetleri göz 
önünde tutulur; 

d) Ortalama satış fiyatının tesbitinde Hü
kümetçe tâyin olunan ve takdir sırasında yü
rürlükte bulunan fiyatlar, Hükümetçe fiyat tâ
yin olunmıyaıı mahsuller için takdirin yapıldığı 
yıldan önce gelen son takvim yılı içindeki ma
hallî toptan piyasa fiyatı esas tutulur. Fiyatın 
temevvüç ettiği hallerde ortalamasına itibar 
olunur; 
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e) özellik gösteren ziraat nevileıinde Zirai 

Kazançlar Merkez Komisyonunca bu ziraat çe
şitlerinin mahiyetlerine uygun olarak tâyin 
olunacak esaslar nazarı itibara alınır. 

Zirai kazançlar il komisyonları, zirai kazanç 
ölçülerinin uygulanmaya başlanılacağı ük tak
vim yılı içinde mezkûr ölçüleri tesbit ederek 
bu yılın Nisan ayı sonuna kadar Zirai Kazançlar 
Merkez Komisyonuna gönderirler. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu, illerden 
gelen zirai kazanç ölçülerinden hatalı ve nok
san bulduklarını gerekçesiyle birlikte alâkalı 
komisyonlara iade eder. 

Zirai kazançlar il komisyonları Merkez Ko
misyonunca iade olunan ölçülerdeki maddi ha
taları düzeltirler; takdir taallûk eden hu
suslarda ise ya ölçüleri yeniden takdir ederler 
veya ilk kararlarında ısrar edebilirler, il ko
misyonları ısrar kararlarında ısrar sebeplerini 
açıklamaya mecburdurlar. 

Ancak zirai kazançlar il komisyonlarınca ve
rilen ısrar kararları uygun görülmediği takdir
de, uygun görülmiyen ölçüler yerine merkez ko
misyonunca toplantıda mevcut üyelerin ittifa-
kiyle re'sen ve nihai olarak yeni ölçüler tâyin 
ve tesbit olunur. 

Kara ve su avcılığında 45 nci maddede yazılı 
ölçülerden 2 numaralı bentteki ölçünün tesbiti 
ile iktifa olunur. Bu ölçü % 70 (dâhil) nisbetin-
den az olmamak üzere, Zirai Kazançlar Merkez 
Komisyonu tarafından re'sen tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.'Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 49 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Uygulama suresi 
Madde 41). — 'Zirai 'kazanç ölçüleri üç yıl 

için teshit olunur. Şu kadar İki ölçülerin teshi
line esas olan unsurlarda önemli değişiklikler 
vııkubulduğununun anlaşılması halinde, Zirai 
Kazançlar Merkez Komisyonu, 'bu ölçülerin uy
gulama süresini lüzumlu 'gördüğü zirai faaliyet 
ve maihsul nevileri için ,bir yıldan uışağı olma
mak üzere kısaltmaya yetkilidir. 

BAŞKAN --- Madde üzerinde söz istiyeıı '•! 
Yok. Maddeyi oy kır imza sunuyorum. Kahul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 'edilmiştir, 
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MADDE 6. — Aynı kanunun 72 nci madde-

adnin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir : 

Takdir Komisyonu, malıallin en büyük mal 
memurunun veya'hut «tevtîsîl edeceği ımemurun 
başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili 
'bir memurundan ve seçilmiş üç üyeden kurulur. 

'BAŞKAN — Madde üzerimde 's>öz ftstiycn! 
Yok. Miad'deyi kabul edenler. Kabul ctmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir, 

MADDE 7. — Aynı kanunun 73 ncü mad
desinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tiriimiştiı* : 

'Üyeler tüccarlar için 'Ticaret Odasınca diğer 
sanat ve nıteslek erbabı için bunların mensubol-
duklaivt meslekî teşekküllerce kendi üyeleri ara
sından veya hariçten seçilir. Bu teşekküller. 
Takdir Komisyonu Balkanının yazılı talebi üze
rine 'en geç bir ıay içinde üç asıl ve üç yedek 
üye seçmeye medburdutiar. Bu mecburiyet za-
majnnda yerine 'getirilmezse üyeler mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tarafından seçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza ısuınuyorum. Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı Ikanunun #3 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai ıka-zançlar İ l Komisyonu 
'Madde $3. — Zirai kazançlar İl Komisyonu 

valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, 
ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezin
deki Ziraat Bankası şube müdürü ve seçilmiş 
dört üyeden «kurulur. Ormancılığa ilişkin ko
nuların görüşülmesinde komisyona veteriner 
müdürü yerine orman işletme müdürü veya tev
kil edeceği 'bir temsilci 'katılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz listiyen? 
Yok. Maddeyi'kabul edenler.. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir.. 

MADDE 9. — Aynı kanunun Bi ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Üyeler seçilmesi 
ıMadde1 84. — Zirai 'kazançlar il komisyonu

nun seçilmiş üyelerinden ikisi •Mahallî Çiftçi 
birlikleri, biri il ziraat odası ve Ibiri de il ticaret 
odası tarafından nuntaika 'çiftçileri arasmdan 
geçilir. 
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Bu odalar ve birlikler valinin yazılı tebliği 

üzerine en geç 'bir ay içinde komisyon üyelerine 
ve onların bir misli yedek üyeyi seçerek adları
nı valiye bildirmeye meoburdurlar. 

Üyeler -bıı süre içinde Geçilip bildirilmedikle-
ri takdirde vali tarafındaın seçilir. 

Ziraat 've ticaret »odaları ve çiftçi 'birlikleri 
bulunmıyan yerlerde bunlarım seçeceği üyeler, 
aynı esaslar dairesinde belediyelerce seçilir. 

(BAŞKAN — Madde hakkında s>öz isrtiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bui eden
ler... Kabul 'etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

"MADDE İÜ. — Aynı kanunun 85 nci mad
desi iaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai 'kazançlar merkez1 komisyonu 
Madde 8İ5. — Zirai kazançlar merkez (ko

misyonu, ''Maliye Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığında, 'Gelirler Genel Müdürü, Gelirler Ge
nel 'Müdürlüğünün iki, 'Tarım Bakanlığının üç, 
Çiftçi ıBiıiikleri Federasyonunun 'bir. Ziraat 
Odalar Birliğinin iki ve Devlet Üretme Çiftlik
le ni Genel 'Müdürlüğünün bir temsilcisinden ku
rulur. 

(Başkanın .mazereti halinde 'komisyona ko
misyon üyelerinden veya hariçten tevkil edece
ği kimse Başkanlık eder. 

'BAŞKAN —• (Madde üzerinde söz dstiyen 
var rai? Yok... Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAF>DE 11. — Aynı kanunun 89 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisap 
Madde 81). — Bu kısımda yazılı takdir, tah

rir ve tadilât k o misyonları tam nıürettepl eriyle 
toplanır ve .mutlak ekseriyetle karar verirler. 

Zirai kazançlar il 'Ve merkez komisyonları 
müretteplerinin beşte üçü ile toplanabilir ve 
nıüretfep üye sayısının ekseriyetiyle 'karar ve
rirler. 

Bu kısımda yazılı komisyonlarda reylerin 
müsavatı halinde başkanın bulunduğu taraf ek
seriyet sayılır. 

BAŞKAN — 'Madde .hakkında söz istiyen 
var un? Yok.. Mıaddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 177 nci mad
desinin 1, 2 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 
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L. 'Satmaldi'kkiN inalları o lduğu gibi veya. 

iş ledikten sonra «atan ve yıll ık aİMtılarmın lu-
t>arı 400 000 lirayı 'veya. s a l ı l a r ı n ı n tu tar ı 
440 000 lirayı a san la r ; 

2. I Mirine i bentte yazılı olanların dışındaki 
işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ett ikleri 
gayrlsâfi iş kasıl atı 80 000 lirayı aşıanlar; 

->. 1 've 2 numaral ı (bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması 'katinde "2 numaralı bent te 
yazılı iş İıasıkıtının beş katı ile yıllık satış tu
ta rnııın toplamı 400 000 lirayı aşan la r ; • 

BAŞKAN — • Madde 'hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Efmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M A D D E 'l.">. -— Aynı kanunun 2>lCj ncü mad
desi aşağ ıdaki şekilde değişt ir i lmişt ir : 

Tİftçii iş letme ele İteri 
Madde 213. —- Zirai işlettin1 'hesıabını ihtiva 

edvn çiftçi işletme defterinin sol ta ra f ına Gelir 
Vergisi. Kanun tınım, ilgili maddeler inde ıg'ös't eri
ldi. giderler, ısağ ta raf ına d a aynı 'kanunda gös
terilen kavsi'lat ıkaydolunur. 

Gider iıaısılat kayı t lar ın ın en az aşağıdaki 
•'bilgileri illıtiva etmesi lâzımdır. 

1. ıSbra mu m arası, 
2. Kay ı t tar ihi , 
-i. Muaımelenin uev ' i , 
4. Meblağ. 
BAŞKAN — 'Madde hakkında söz istiyen 

var mı İ Yok.. Maddeyi oyumuza sunuyorum. 
Kabul edenler... 'Elimiydiler... Kabul edilmiştir. 

"MADDE 14. Aynı kanunun 227 nei mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmişt i r : 

Defter t u tmak mecburiyet inde olmıyan mü
kellefler vergi matrahlar ın ın tesbiti ile ilgili 
giderler ini tevsika mecburdur la r . (Tiötürü u'sul-
de tesbit edilen giderler ha r i ç ) . 

D A Ş K A N - - Madde üzerinde söz istiyen:' 
Yok. Maddeyi kabul elenler... Etmiyeuler.. . 
Kabu l edilmiştir. 

M A D D E 15. ----- Aynı kanunun 242 nci mad
desine aşağıdaki f ıkralar eklenmişt ir : 

Gelir Vergis i K a n u n u n u n 54 ncü maddesi
nin 2 numaral ı bendine güre vergi matrahlar ı 
nın tesbi t inde gerçek giderleri nazara alınan 
mükellefler, bu giderlerini tevsik edecek vesi
ka l a r ı saklamaya mecburdur lar . 

Gelir Vergisi K a n u n u n a göre sair kazanç ve 
i rat lar ı üzerinden vergilendirilecek, mükellefler, 
vergi mat rahın ın tesbi t inde nazara al ınacak gi

derler ini ispat- edecek vesikaları muhafaza öl
mek mecburiyet indedir ler . 

BALKAN •••- Madde üzerinde söz istiyen? 
Vok. Maddeyi kabul elenler... Et iniydiler... 
Kabul, edilmiştir . 

MADDE 1(>. - • Aynı kanunun 2-1 <j neii mad
desi aşağıdaki şekilde değişt ir i lmişt ir : 

Ekim sayımı beyanı 
Madde 24-'!. Zirai işletmeleri, Gelir Ver-

gisi Kanununun 12 nci maddesini ' güre hasılat 
bildirimine esas alınan ölçülerinin üs tünde bu
lunan çiftçiler, zirai iş letmelerinin (gezici hay
vancıl ıkta kış laklar ının) bulunduklar ı köy ve 
mahaller in muhtar l ık lar ına müracaat la ekim 
sayımı beyanında, bulunurlar . 

1. Çiftçinin soyadı ve a d i ; 
2. Giftçinin ikametgah adres i ; 
'">. Zirai işletmenin (gezici hayvancılıkta-

kış laklar ının) bulunduğu yev, 
4. Ekimdi1 : Geçen yılın Ekim ayı sonun

dan beyanın yapıldığı yılın Kasım ayı başına 
kada r (ivilen arazinin genişliği ve ekimin n e v i ; 

5. Hayvancı l ıkla : Beslenen hayvanlar ın 
cins ve mik t a r l a r ı ; 

U. Meyvacı l ıkta : İcabına göre, ıneyva ve
rebilecek hale gelmiş ağaç sayısı veya bunla
rın dikili bu lunduğu arazinin genişl iği ; 

Adi o r t ak l ık la rda beyanın o r t ak l a rdan biri, 
aile reisi beyanında aile reisi taraf ından ya
pılması kâfidir . Bu t akd i rde diğer ortaklarla. 
eş ve çocukların ad ve soyadları , ikametgâh 
adresleri ve hisseleri beyanda- bulunan tara
f ından deftere yazılır. 

Ekim ve sayım beyanı hor yılın Kasım ayın
da, yapıl ıi". 

Maliye Bakanlığı iklim şar t lar ı bakımından 
özellik gösteren illerde beyan süresini değişt ire
bilir. 

Ekim ve sayını beyanları sözlü veya yazılı 
olabilir. Dey ani ar, beyanı yapan la r taraf ından 
imza veya, mühür le t a sd ik edilir. 

Boyan varakalar ı iki nüsha, olarak tanzim ve 
bir nüshası beyan süresinin sonundan i t ibaren 
15 gün içinde ilgili vergi dairesine makbuz kar
şılığında, feslim edilir. 

Kayı t işlerini kendi imkânları ile tekemmül 
et t irenıiyeeek d u r u m d a olan muhtar l ık lara va
liliklerce gerekli ya rd ımda bulunulur . 

BAŞKAN Madde hakk ında söz istiyen i? 
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Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. ----- Aynı kanunun 245 nei mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
t ir i lmişt ir : 

Muh ta r ve ihtiyar, heyetleri 243 ııcii mad
de hükümler ine göre yapılan beyanların doğ
ruluğunu tahkik ederler. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz • ist iyen ? 
Yok. Maddeyi kabul ölenler... Ktmiyenlor... 
Kabul edilmiştir. 

MADDİ] İS. -• Aynı kanunun 277 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değişt ir i lmişt ir : 

1 Tay vanlar 

Madde 277. --• Zirai işletmelere dâhil hay
vanlar maliyet bedeli ile değerlenir . Maliyet 
bedelinin tesbit i mümkün olmıyan ahvalde ma
liyet bedeli yerine emsal bedeli alınır. Bu hük
mün ta tb ik inde emsal bedeli, işletmenin bulun
duğu mahal ((»ezici hayvancı l ık ta kış lak) için 
zirai kazanç komisyonlarınca tesbit edilmiş 
olan or ta lama maliyet bedelidir. 

BAŞKAN -— .Madde üzerinde söz ist iyen' ' 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDİM 19. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
ker re r 315 nei madde1 eklenmişt ir : 

Azalan bakiyeler usuliyle amort isman 
Müker re r madde 315. — Bilanço esasına gö

re defter tu tan mükelleflerden dileyenler, amor
tismana tabi ikt isadi değerlerini , azalan ba
kiyeler üzerinden amort isman usulü ile yok 
edebilirler. 

Bu usulün t a tb ik inde ; 
1. ITer yıl, üzerinden amortisman hesapla

nacak değer, evvelce ayrı lmış olan amort isman
lar toplanınım tenzili suret iyle tesbit olunur. 

2. Bu usulde uygu lanacak amort isman nis-
beti c/( 25 i geçmemek üzere normal amortis
man nisbetinin 2 kat ıdı r . 

3. Bu usulde amort isman süresi normal 
amort isman nisbetlerine göre hesaplanır . 

Bu sürenin son yılına devreden bakiye de-
ğer o yıl tamamen yok edilir. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Btmiyonlor... Kabul edilmiştir: 

MA DDK 20. - - Yergi Usul Kanununa aşağı-
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daki mükerrer 320 nei madde eklenmiştir 

e) Amortisman usulünü seçme bakımın
dan 

Mükerrer madde 320. — 1. İktisadi ve tek
nik bakımdan bir bü tün teşkil eden değerler 
için normal veya azalan bakiyeler usulü ile 
anıoıtisnıan usullerinden yalnız birisi uygulana
bilir. 

2. Bir iktisadi değer üzerinden normal 
amortisman usulüne göre amortisman ayrılma
sına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. 

3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan baki
yeler usulüne göre amortisman ayrı lmaya baş
ladıktan sonra normal amortisman usulüne ge
çilebilir. Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti 
beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirt
meye mecburdurlar . Kabul edilen yeni usul bu 
bildirimin yapıldığı beyannamenin taallûk etti
ği dönemden itibaren nazara alınır. B u takdir
de henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, 
bakiye amort isman süresine bölünmek suretiy
le eşit miktarlarla yok edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen ^ 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MA DDK 21 . — Aynı kanunun 328 nei mad
desinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

Şu kadar ki, satı lan iktisadi kıymetlerin ye
nilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bu lunur 
veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce ka
rar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa, bu tak
dirde, satıştan talıassul eslen kâr, yenileme gi
derlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir he
sapta âzami üç yıl süre ile tutulabilir . Her ne 
sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılma
mış olan kârlar, üçüncü yılın vergi matrahına 
eklenir. 

Yukarıki esaslar dâhilinde yeni değerlerin 
iktisabında kullanılan kâr, yeni değerler üzerin
den bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amor
tismanlara, mahsubedilir. Bu mahsup tamamlan
dıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değer
lerin amortismanına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Aynı kanunun dördüncü ki
tabının üçüncü kısmına aşağıdaki üçüncü bölüm 
eklenmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uzlaşma 

Uzlaşmanın mevzuu 

EK MADDE 1. — İte'sen veya ikmalen tarh 
edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi cezaları
nın tahakkuk edecek miktarları mevzuunda, ida
re, aşağıda yazılı hususlaı da, bu bölümde yer 
alan hükümler dairesinde mükellefler veya ce
zaya muhatap olanlarla uzlaşabilir. 

1. Tarhiyatta bu kanunun 116, 117 ve 118 
nci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun 
dışında her türlü maddi hata bulunması. 

2. Tarhiyatta bu kanunun 369 ncu madde
sinde yazılı şekillerde yanılma halinin meveud-
olduğunun mükellef veya ceza muhatabı -tara
fından iddia edilmesi. 

3. Vergi ziyama sebebiyet veril meşinin ve
ya usulsüzlük fiilinin işlenmesinin; mükellef ve
ya ceza muhatabı tarafından, kanun hükümle
rine gereği kadar nüfuz edememekten ileri gel
diğinin iddia olunması, 

4. Müphem, yoruma mütehammil bulunan 
hususlarda mükelleflerin ve cezaya muhatap 
olanların yanılmış bulunmaları, 

5. Tarhiyatta veya ceza kesmeyi gerektiren 
sebeplerin; Vergiler Temyiz Komisyonu ile 
Devlet Şûrası veya Maliye Bakanlığı tarafın

dan, mümasil hâdiselerde başka yönden müta
lâa edilmiş bulunması. 

Uzlaşmanın şümulü 
EK MADDE 2. — Bu kanunun birinci mad

desinin şümulüne dâhil vergi, resim ve harçlar
dan hangilerinde uzlaşma yoluna gidileceği 
Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

Bu yetki il öze] idareleri ile belediyelere ait 
vergi, resim ve harçlar için içişleri Bakanlığın
ca kullanılır. 

Uzlaşmı komisyonları 
EK MADDE 3, — Uzlaşma komisyonları; 
1. Genel bütçeye giren, vergi, resim ve 

harçlar için; illerde defterdarın veya tevkil 
edeceği zatın başkanlığında gelir müdürü ile 
varsa alâkalı vergi dairesinin müdüründen 
(müstakil vergi dairesi yoksa gelir memurları 
arasından defterdarlıkça seçilecek birinden) ; 
İlçelerde malmüdürünün (varsa müstakil vergi 
dairesi müdürünün.) başkanlığında vergi me
murlarından ikisinden ; 
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2. İl özel idareleri bütçesine giren vergi, 

resim ve harçlar için illerde özel saymanlık 
müdürünün (olmıyan yerlerde gelir memuru
nun) ilçelerde Özel saymanlık gelir memurunun 
başkanlığında illerde valiler, ilçelerde kay
makamlar tarafından seçilecek iki üye; bele-
diye bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için 
belediye başkanlarının başkanlığında belediye 
encümenlerince seçilecek iki üyeden; 

Müteşekkil üçer üyeden kurulur. 
Bu komisyonlar üyelerinin tamamının katli

ni asiyle toplanırlar ve ekseriyetle karar verir
ler. 

Komisyonların uzlaşabilecekleri en çok vergi 
veya cezanın miktarı Maliye Bakanlığınca tâ
yin olunur. Maliye Bakanlığı, muayyen vergi, 
resim ve harçlarla bunlarla ilgili cezalarda uz
laşma yetkisini münhasıran il komisyonlarına 
verebilir. (Bu fıkradaki yetki özel idareler ile 
belediyeler' komisyonları için içişleri Bakanlı
ğınca kullanılır.) 

Uzlaşma talebi 
EK MADDE 4. — Uzlaşma için mükellef 

veya cezaya muhatabolanm bizzat veya resmî 
vekâletini haiz vekili vasıtasiyle (Tüzei kişi
lerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve ce
maatler gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekküllerin 
kanuni temsilcileri marifetiyle) ve yazı ile yet
kili uzlaşma komisyonuna başvurması şarttır. 

Uzlaşma talebi, bu kanunun 379 ncu madde
sinde, mükellef veya cezaya mııhatabolanlar için 
tanınan itiraz süresi içinde yapılır. 

Re'sen tarhiyatta ilgili vergi dairesi, aynı 
süre içinde, her hangi bir tahhüdü tazammun et
memek kaydiyle, mükellefi veya cezanın muha
tabını uzlaşma talebinde bulunmaya davet ede
bilir. 

Uzlaşma talebinin tetkiki 
EK MADDE 5. — Uzlaşma komisyonları uz

laşma müzakeresine başlamadan önce; 
1. Talebin dördüncü ek maddeye uygun şe

kilde ve müddeti içinde yapılıp yapılmadığını, 
2. Uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde 

bulunup bulunmadığını, 
İnceler. 
Talebin usulüne uygun şekilde yapılmadığı

nı veya uzlaşmanın yetkisi dışında bulunduğu
nu tesbit ederse esasa geçmeden talebi redde
der. 
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Talebin usule uygun şekilde yapıldığın m ve 

komisyonun yetkisi içinde bulunduğunun anla
şılması halinde; mükellefin veya adına ceza ke
silenin de bulunacağı bir celsede meselenin esa
sını tetkik eder. Uzlaşma ile ilgili olarak yapı
lacak görüşmelere katılması için mükellefe ve
ya cezaya muhatabolana ; görüşmenin tarihi ile 
yapılacağı yer ve saat uzlaşma komisyonu tara
fından yazı ile ve en az on gün evvelinden bildiri
lir. Bu şekilde yapılacak müzakereler sonunda 
uzlaşma vâki olduğu takdirde keyfiyet bir tu
tanak ile tesbit ve işbu tutanak komisyon baş
kan ve üyeleri ile mükellef veya adına ceza ke
silen tarafından imza olunur. Bu varakanın bir 
nüshası ilgiliye derhal verilir, bir nüshası da üç 
gün içinde vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşma temin edilemediği takdirde (mükel
lefin veya adına ceza kesilenin uzlaşma komis
yonunun dâvetine icabet etmemesi, komisyona 
geldiği halde uzlaşma tutanağım imzalamaması 
veya bu tutanağı ihtirazı kayıtla imzalamak is
temesi halinde de uzlaşma temin edilememiş sa
yılır.) Komisyonca bu hususu belirtmek üzere 
tanzim olunacak tutanağın birer nüshası üç gün 
içinde vergi dairesine ve ilgiliye tebliğ olunur. 
Uzlaşmanın vâki olmaması veya temin edileme
mesi hallerinde, aynı vergi veya ceza için yeni
den uzlaşma talebinde bulunulmaz. 

Bu maddede yazılı işlemler mükellef veya 
adına ceza kesilenin resmî vekâletini haiz vekili 
tarafından da yapılabilir. 

Uzlaşma komisyonu muamelelerinin 
kesinliği 

EK MADDE (i. — Uzlaşma komisyonlarının 
ek 5 nei maddeye göre tutacakları uzlaşma tu
tanakları kesin olup gereği vergi dairelerince 
derhal yerine getirilir. 

Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde 
uzlaşılan ve tutanakla, tesbit olunan hususlar 
hakkında bilâhara hiçbir mercie (Danıştay dâ
hil) itiraz ve şikâyette bulunamaz. 

Uzlaşma ve itiraz 

EK MADDE 7. - - Müddeti içinde uzlaşma 
talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı 
uzlaşma talebettiği vergi veya ceza için, ancak 
uzlaşma vâki olmadığı takdirde itiraz yoluna gi
debilir. 

Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi ve-
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ya ceza için uzlaşma talebinden önce itiraz et
mişse itirazı, uzlaşma işleminin sonuca bağlan
masından önce itiraz komisyonlarınca incelen
mez; her hangi bir sebeple incelenir ve karara 
bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. 

Uzlaşmanın vâki olması halinde mükellef üze
rinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan biri
si üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine) adı
na sadece ceza kesilmiş bulunan, üzerinde uzla
şılan işbu cezaya itiraz edemez. 

Uzlaşmanın vâki olmaması halinde mükellef 
veya ceza muhatabı tarh edilen vergiye veya ke
silen cezaya, uzlaşmanın vâki olmadığına dair 
tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel 
hükümler dairesinde ve yetkili itiraz komisyo
nu nezdiııde itiraz edebilir. Bu takdirde, itiraz 
müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu 
müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren lf> 
gün olarak uzar. 

Uzlaşmanın vâki olmaması halinde, yukarda-
ki ikinci fıkra uyarınca durdurulmuş olan itiraz 
incelemelerine, keyfiyetin vergi dairesine-} işarı 
üzerine İtiraz Komisyonunda devanı olunur. 

Ödeme 

EK. MADDE 8. — Uzlaşma konusu yapılan 
vergi ve cezalar; 

1. Uzlaşma vâki olduğu takdirde, uzlaşma 
tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanların
dan önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme 
zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya ta
mamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme 
süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının teb
liğinden itibaren bir ay içinde; 

2. Uzlaşma vâki olmadığı takdirde, bu ka
nunun 1J2, 3(>8, ve 389 nen maddeleri hükümleri 
dairesinde; 

Ödenir. 

Uzlaşma ve cezalarda indirme 

E İv MADDE 9. — Bu bolüm uyarınca üze
rinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 37b' 
ncı madde hükümleri; hakkında 376 ncı madde 
hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu 
bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza mu
hatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya ka
dar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hâ
diseye 376 ncı maddenin uygulanmasını isteme 
hakkı mahfuzdur, 
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Tüzük 

UK MADDB 10. - • Tzlasnıa müessesesi ve 
1alT)ikat'i ile ilgili sair hükümler tüzükte belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Yalnız, Riyaset te bulunan sayın üyelerden 
biri. konuşmak istiyor... (Buyurun 'Sayın Artı ık-
maç. 

•KADIK ARTlT lvMA(; ( Y ^ g a t ) e t end im, 
mâruzâtını bir terim üzerinde olacaktır . Ek 
maddede, «Devlet Şûrası» tâbiri vardır . Bu tâ
bir Anayasaya aykır ıdır . Bu sebeple, «Danış
tay» olarak ç,evrilme>si lâzımdır. Mâruzât ım bun
dan ibaret t i r . 

BAŞKAN" - - Madde üzerinde başka söz is
tiyen... Yok. 21:5 sayılı Vergi ll'sul Kanununun 
dördüncü kitabının üçüncü kısmına 10 ek mad
de ilâve eder ve bu ek maddeleri okunan 22 
nci 'maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 384 ncii mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
ri lmiştir : 

- İtiraz komisyonu, re'sen veya. taraf lar
dan birinin talebi üzerime lüzum .görürse, hususi 
teknik bir bilgi veya ihtisasa taallûk etmiyen 
işlerde başkan veya. üyeleri a ras ından belli 
edeceği bir zat, hususi teknik bir bilgi veya 
ihtisasa taa l lûk eden işlerde b u zatın naipliği 
al t ında tarafsız bilirkişi marifetiyle arazi ve 
binaları gözden geçirmek, mükellefin def ter ve 
vesikalarını incelemek ve her tür lü te tk ika t ı 
yap t ı rmak , lüzumlu -kimseleri çağır ıp izahat ve
ya- yazı ile malûmat almak veya mükelleften 
gayrı üçüncü şahısların defter ve vesikalarını 
te tkik etmek veya e t t i rmek suretiy'le inceleme
leri derini eştirir ve gerekirse yeni deliller iste
yebilir. ilgililerin sözlü izahatı zapta geçirile
rek tab ip le r ine imzalat t ı r ı l ı r . î t in iz mevzun 
t a r h i y a t bir vergi incelemesine taa l lûk e t t iğ i ve 
bilirkişi raporu ile inceleme raporu aras ında 
açık b i r mubayene t mevcudolduğu t akd i rde ; iti
raz komisyonu, k a r a r vermeden önce incelemeyi 
yapanın ve mükellefin yazılı mütalâasını alır. 
Komisyonca tâyin edilecek müddet içinde bu 
mütalâanın verilmemesi halinde mütalâa veril
mekten sarf ınazar edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Mtmiyenler... Ka*-
bul edilmiştir. 

MADDE 24. - Aynı kanunun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değişt ir i lmişt ir : 

Amortismana tabi ikt isadi kıymetlerin 
değerlen m esi 

Oeçici Madde 5. - Bu kam unun meriyete 
girdiği ta r ih te veya- mütaakıp yı l larda ticari, 
zirai veya meslekî kazançları dıolayısiyle yeni
den (î-elir Vergisine girecek veya götürü usul
den (Zirai kazançlarda 'götürü gider usulü dâ
hil) gerçek usule geçecek olan .mükelleflerin 
amort ismana tabi iktisadi kıymetleri maliyet 
bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa bizzat ken
dilerince alış tar ih indeki rayice göi'e tahmin 
olunacak bedeli ile değerleınir. Şu 'kadar ki, bu 
'kıymetlerin alış ta l ihler i ile mükellefiyete gi
riş veya gerçek usule geçiş tarihi aras ındaki 
yıl lara ait .amortismanlar tu tar ı bu değerden 
düşülür ve bakiyesinin amort ismanına devam 
olunur. 

.Mükellefçe tahmin olunacak bedelin fazla 
hesaplandığınım tesbiti halinde bundan dolayı 
adına ceza kesilmez. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Mtmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

MADDE 25. Aynı kanuna aşağıdaki ge-
çiei 10 ıiıcıı madde eklenmişt ir : 

-Müdevver mahsullerin değerlenin esi 
(îeçici .Madde 10. --- l>ıı kanunun yürür lü

ğe girdiği ta r ih te veya mütaak ıp yıl larda zirai 
kazançları dolayısiyle zirai işletme hesabı veya-
bilanço esasımda yeniden -del ir Vergisine gire
cek veya gö türü -gider usulünden gerçek usul
lere -geçecek çiftçiler, mükellefiyete girdikleri 
veya gerçek usûllere geçtikleri yıla devredilen 
zirai mahsullerini maliyet bedeli ile, bu bedel 
belli değilse bizzat -tâyin edecekleri bedel ile 
değer lendir i r ler ve çiftçi işletme defterinin ıgi-
•d eri er tab losuna bir kalemde kaydeder le r ; bi
lanço esasında ise açılış bilânço'Sunda .gösterir
ler. 

Mükellefçe tâyin edilecek bu bedelim fazla 
hesaplandığının tesbiti halinde bundan dolayı 
adına ceza ;kesilmez. 

flk defa gö türü .gider usulünde vergiye ta
bi olacak' çiftçilerin evvelki yıllardan devreden 
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mahsullerinin satış hasılatımın 'vergilendirilme
sinde, kazançlarını dol ir Yergisi Kanununun 54 
ncü maddesinin 1 numaralı bendine göre tes-
bit edecekler ^gerçek miktarları ile indirilebile
cek. giderlerinin, kazançların aynı maddenin 
2 numaralı bendine göre tesbit edecekler ise 
bilûmum •giderlerinin hesabında evvelki yıllar
da ödenmiş olan bu kabil masraflardan sadece 
satışın yapıldığı yıla devreden mahsullere isa
bet eden kısımları nazara alınır. 

.BAŞKAN' - - Maddi1 üzerinde söz istiyeıı 
var ıiıı ?.. Olmadığına ^öve maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ktmiyonlor... Ka
bul edilmiştir. 

do lir Yergisi kanun tasarısı üzerinde oy 
kullanmıyan arkadaşlarımız var mi l . Oylama 
işlemi 'bitmiştir. 

MADDtt 26. - - A'Vrgi Usul Kanununa aşa
ğıdaki geçici 11 nci madde eklenmiştir : 

Yeniden değerleme 

Geçici Madde 11. — Bilanço esasına göre 
defter tutan delir ve Kurumlar Yergisi mükel
lefleri (Kolektif, âdi komandit ve âdi şirket
ler dâhil) ibilâneoterına dâhil amortismana tabi 
iktisadi 'kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden 
ayrılmış olup 'bilançolarının pasifinde gösteri
len. amortismanları, Maliye Bakanlığınca tes'bit 
olunacak, emsallerle çarpmak suretiyle aşağıda
ki şartlarht yeniden değerlerler : 

J. Yeniden değerleme neticesinde doğacak 
değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon 
hesabında gösterilir. 

Değer artışı, amortismana, tabi iktisadi kıy
metlerin. yeniden değerlenmesinden önceki net 
bilanço aktif değerlerinin, İm kıymetlere em
sal tatbikinden sonra bulunacak' net bilanço 
"aktif değerlerinden indirilmesi suretiyle bulu
nur 

Net. bilanço aktif değeri, iktisadi kıymet
lerin bilançonun aktifinde yazılı değerinden 
pasifte yazılı amortismanın tenzili Suretiyle 
bulunan miktarı ifade eder. 

2. Pasifte gösterilen değer artışı sermaye
ye ilâve edildiği, teşelbbüs sahibi veya ortaklar 
tarafından işletmeden çekildiği veya her han 
gi bir suretle başka 'bir hesaba nakledildiği 
takdirde, bu ameliyenin yapıldığı dönemin 
kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. 

j.>. Yeniden değerlemeye tabi tutulan ikti-
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sadi kıymetlerin amortismanları, değerlemenin 
yapıldığı hesap döneminden itibaren, yeni de
ğerleri üzerinden ayrılır. 

4. Pasifte gösterilen değer artışları yu-
karıki 2 numaralı bent gereğince vergiye tabi 
tutulmuş ise yeni değerler üzerinden her yıl 
ayrılan amortismanların tamamı giderler anı
sına dâhil edilir. 

değer artışlarının tamamı fon hesabında 
aynen muhafaza edildiği takdirde1 yeni değer 
üzerinden ayrılsın amortismanın tamamı yine 
gider kaydedilmekle beraber bunun değerle
meden mütevellit kıymet artışına tekabül eden 
kısmı aynı yılın kâr ve zarar hesabına alacak 
yazılır. 

Bu suretle işletmenin o yıla ait ticari ka
zançlarından indirilmemiş ve dolayısiyle ver
giye tabi tutulmuş 'bulunan amortisman fark
ları tutarı kadar bir meblâğ, ayrıca vergileme 
bahis konusu olmaksızın, fon. hesabına borç 
yazılmak suretiyle sermayeye ilâve olunabi
leceği gibi işletmeden do çekilebilir veya. baş
ka bir hesaba, naklolunabilir. 

f>. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesa
bında topluca gösterilen değer artışları yekû
nundan yeniden değerlemeyi» tabi tutulan ik
tisadi kıymetlerin hor birine isabet eden mik
tarlar ile 'bunların hesap şekilleri envanter 
defterinin "ayrı 'bir sahifesinde müfredatlı ola
rak gösterilir. 

(i. Yeniden değerlemeye tabi tutulan ik
tisadi kıymetlerin satışı halinde bunların fon 
hesabına dâhil bulunan hisseleri aynen amor
tismanlar gibi muameleye tabi tutularak mez
kûr fon hesabından çıkarılır. Ancak yııkarıki 
2 ve 4 numaralı bentler gereğince bu hisse
lerin. tamamı veya bir kısmı fon hesabından 
daha evvel çıkarılmış ise satış kâr veya za
rarının hesabında sadece bakiye fond'a kalmış 
bulunan değer artışı hisseleri nazara alınır. 

P>u maddeye göre yeniden değerlemenin 
yapılacağı zaman ve değerlemede nazara ah-
n'acak emsaller Maliye Bakanlığınca tesbit ve 
.Resmî .Gazete ile ilân olunur. 

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

Zirai kazanç ölçülerinin uygulanması süresi 
GBOÎOİ MADDE 1. — Zirai kazanç il ko-
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misyonlarmea 218 sayılı Kanun hükümlerine 
göre ve 1961 -1963 yılları için tes'bit edilmiş bu
lunan ölçüler sadece 1962 yılı için uygulanır. 

1963 - 1965 yıllarında uygulanacak ölçüler, 
213 sayılı Kanunun hu kanunla değiştirilen hü
kümlerine göre yeniden takdir olunur. 

1962 yılında elde olunan zirai kazançlar için 
uygulanacak götürü gider emsallerinden i% 70 
nisbetinden az olanları % 70 (dâhil) nisbetine 
iblâğ olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınızla sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Zirai tkazanelar ü ikomdısyonlan üyelerinin 
ye ııiden,' seçilmesi 

GEÇİCİ MADDE 2. ~ Bu kanunun yürür
lüğe girmesini takibeden bir ay içinde, zirai ka
zançlar il komisyonlarının seçilmiş üyeleri, de
ğişik 84 ncü madde esasları dairesinde yeniden 
seçilirler. Eski komisyonlara dâhil üyelerin tek
rar seçimleri caizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz i«tiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 'Etmiyenler... İKajbul edilmiştir. 

Takdir komisyonları üyelerinin yeniden 
seçilmesi 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesini takibeden /bir ay içinde, takdir 
komisyonlarının seçilmiş üyeleri 213 sayılı Ka
nunun ibu kanunla değişik 72 ve 73 ncü madde
leri esasları dâhilinde, yeniden seçilirler. Eski 
komisyonlara dâhil üyelerin tekrar 'seçilmesi 
caizdir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen3?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. İvabııl 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Zirai kazançlarla ıgöt'ürü usulde vergiye tabi 
ücret ve ticari kazançların vergilerinin tarh 

ve tiahsild' 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1962 takvim yılında 
elde olunan zirai kazançlarla 1961 ve 1962 tak
vim yıllan götürü usulde vergiye tabi ticari ka
zançları; 1962 ve 1963 bütçe yılları götürü üc
retlerinin tfcrh ve tahsil dönemlerini (zirai ka
zançlarda beyanname verme süresi dâhil) 1963 
yılı içinde, (bu mükelleflerin durumlanna uyan 
ileri tarihlere almaya Maliye Bakanlığı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

19 . 2 .1963 O : İ 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Güzey. 
BAKt GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, 4 ncü maddede «1962 takvim yılında 
elde olunan zirai kazançlarla 1961 ve 1962 tak
vim yılları götürü usulde vergiye tabi ticari ka
zançlar; 1962 ve 1963 bütçe yılları götürü ücret
lerinin tarh ve tahsil dönemlerini (Zirai kazanç
larda beyanname verme süresi dâhil) 1963 yılı 
içinde, bu mükelleflerin durumlarına uyan ileri 
tarihlere almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

Denilmektedir. Şimdi, burada itiraz edece
ğim noktalardan birisi, rücu olmasın, yani, 1962 
yılının vergisini bu yıldan, bu tarihten itibaren 
almaya kalkıyoruz. Yani geçmiş devre ait bir ver
gilendirme sistemine gidiyoruz ki, kanunun ma
kabline teşmili mahiyetindedir. Binaenaleyh, 
esasta olduğu gibi, burada da bu noktanın da 
bilhassa, kanunun neşri tarihinden itibaren ol
ması ve 1963 yılında da verginin esasen alınma
ması icabeder, bunun tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI FERİT) MELEN — 

Madde, bir usulü tesbit etmektedir, yoksa esası 
Gelir Vergisinde kabul edilmiştir. 

Gelir Vergisinde prensip şudur : Bir takvim 
yılında elde edilen kazançların vergisi o takvim 
yılını takibeden malî yıl içinde tarh ve tahak
kuk ettirilir. 1962 vergileri bir kanunla durdu
rulmuş olduğu için, yeni kanunla düzenlenince-
ya kadar, bu vergiler tarh ve tahakkuk ettiril
memiş idi. Meselâ, 1961, 1962 zaten Mart gelme
dikçe tarh ve tahakkuk ettirilmiyecek. Yalnız bu 
kanun yeni yürürlüğe giriyor ve hemen yürür
lüğe giriyor, mükelleflerin bu kanunu belki bir 
ay içerisinde, iki ay içerisinde, yani muayyen 
müddet içerisinde, bu kanuna ait merasimi ye
rine getirip beyanname vermeleri mümkün olmı-
yabilir. Mükelleflere bu imkânı bahşetmek için 
geriye atacağız, kendilerine mühlet vereceğiz. 
Martta vereceği beyannameyi «Mayısta, Hazi
randa verebilsin» diyeceğiz. Bunu temin eden bir 
hükümdür. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, önerge veriyor 
musunuz? 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Vereceğim efen
dim, hazırlıyorum. 

BAŞKAN — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm-
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ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırıl
ması hakkındaki kanun tasarısının açık oylama
sına sayın (132) üye katılmış, (75) kabul, (48) 
ret, (9) çekinsor oy kullanılmıştır. Tasan kanun
laşmıştır. 

Baki Güzey arkadaşımızın önergesini okutu
yorum : 

Başkanlığa 
1962 yılı vergilerinin 1963 yılında alınması 

makable teşmildir. 
Vergi Kanununun 1963 yılında başlamasını 

ve usulün buna göre tanzimi için komisyona ia
desini rica ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Muhterem senatörler, bir yanlış anlamaya mahal 
vermemek için tekrar huzurunuzu işgal ediyo
rum. Bu takrir kabul edildiği ve bu madde çık
tığı takdirde ne olacaktır? Vaziyet değişmiyecek-
tir. Bu madde çıktığı takdirde biz Mart ayında 
beyanname alacağız. Çünkü, esas kanunu kabul 
etmişinizdir. Halbuki bu madde ile biz mehil 
vermek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey, ısrar ediyor 
musunuz? 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Müsaade ederse
niz izah edeyim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Benim teklifim 
usul kanundaki esas maddenin tadili mahiyetin
dedir. Binaenaleyh, usul kanunu bu şekilde ta
dili kabul edildiği takdirde 1962 senesi vergileri, 
1963 senesinde uygulanamıyacaktır. Teklifim bu 
mahiyettedir. Tekrar tavzih ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey'in önergesi
ni tekrar okutup, oylarınıza arz edeceğim. Sa
dece değişen son kısmını okutuyorum : 

(Baki Güzey'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar, yani, 

Sayın Baki Güzey'in önergesini kabul edip, 
maddenin komisyona havale edilmesini istiyen-
ler, işaret buyursunlar... Dikkate almıyanlar işa
ret buyursunlar... Büyük bir farkla dikkate 
alınmamıştır. 

4 ncü geçici maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

19 .2 .1963 Ö : İ 
GEÇtOÎ MADDE 5. — 10.12.1960 tarih ve 

5/632 sayılı Kararname ile yürürlüğe 'giren yö
netmelik hükümlerine göre, yerine daha iyi du
rumda gemi almmaik üzere 'harice satılmış ge
milerin ; «atış bedelleri ile defter kıymetleri ara
sındaki farklar hu kıymetlerden ayrılacak amor
tismanlara mahsufoedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

ŞEVKET KÜKSAL (Ordu) — Şahsım adına 
söz istiyorum efendim. Çünkü muhalifim, ge
rekçede ifade ettim. 

OSMAN KOKSAL (Talbiî Üye) — Bu mad
de kanunlaştığı takdirde ıkaç armatör bundan 
istifade edecektir1? Bir iki kişi mi, yoksa bun
dan hepsi mi istifade edecektir? 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Bu 
madde (Sayın Çağlayangil'in ifadesinden de an
laşıldığına ıgöre 1961 - 1962 yılında bir hususi 
kararname ile harice satılmasına müsaade edilen 
gemilere taallûk etmektedir. O tarihten bu ya
na Türkiye'de 38 gemi satılmıştır. Bu gemiler
den 11 tanesi dışarıya, 27 si de içeriye satılmış
tır. içeride satılanları bu madde ihtiva etmiyor. 
Sadece yurt dışında satılmış olan (gemilere aittir. 

Elimizdeki malûmata göre bu gemiler şu şa
hıslara aittir. 

Dört tanesi, Sadıkzadelere, Sadıkoğlu firma
sına, 2 tanesi Faik Zeren, bir tanesi Oerrahoğlu. 
Ibir tanesi Lûtfiye Yelkenci, bir tanesi Hilmi Do-
rakkollu, bir tanesi Vehbi bilmem ne kolektif şir
keti, ismini okuyamıyorum, bir tanesi de De
nizcilik Bankasıdır. 

Efendim, izin verirseniz eğer, bu mesele hak
kında kürsüye çıkmışken .maruzatta hulunayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI FERtD MELEN (De

vamla) — Bir müessese 'getiriyoruz, bu müessese 
mahiyetini daha evvel de arz ettim, plüvalûler, 
tecdide tahsis edildiği takdirde şahit değerden 
vergi almama prensibi. Yani, bir faibrika satıl
dığı takdirde, bundan maliyet değeri ile (amor
tismanlar çıkdıktan sonra) satış değeri arasında 
bir fark varsa bugünkü rejime göre bundan 
vergi alınmaktadır. Fakat yine yeni rejime gö
re şayet (bu fark fabrikanın tecdidine tahsis edi
lirse vergi almmıyacalktır. Bir kamyon satan 
kimse, bu kamyonun maliyeti değeri ile satış de
ğeri arasındaki farktan amortisman çıkdıktan 
sonra kalan farkı yeni hir kamyon almaya tah-
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sis ederse yine vergi a l ınmıyacakt ı r . Gemide de 
aynı şey vardır . Bu misalleri 'çoğaltabiliriz. Hu
lâsa 'biı- sa'bif değere tahsis et t iği t akd i rde , ver-
gi a l ınmıyacakt ı r . Yalnız getirdiğimiz hüküm
de 1f)()o ten i t ibaren yü rü r lüğe girecektir . Bun
dan sonra vâki olacak hâdiselere şâmil bir hü
küm getir iyoruz. Sayın Uağlayangil ' in teklif 
edip, 'komisyonun ekser iyet ka ra r ı ile k u r a y a 
kon.an madde ise bunu makable teşmil e tmekte
dir . Kimin için? Sadece dışarıya sat ı lan cemi
ler için. Bu da umumi değil. Dışarıda ve içeride 
satılan gem iler var, -İ8 gemiden 27 si içeride 
satı lmıştır . Ye dışarıya satılan gemi adedi 11 
dir. Bu -hüküm d-e sadece dışar ıya satılan gemi
leri a l âkadar e d eli /bir hüküm. 

Daha t a s a n halinde iken, vakt iyle alâkal ı lar
da n biri bize müracaat etti, hüküm ilâve ediniz 
dedi. Tetkik ett ik, istisnai bir hüküm olacağı 
için 'kabul etmedik. Makabline teşmil etmeyi 
doğru bulmadık, Çünkü birço'kları bunlar ın 'kâr
larını beyannamelerine ithal etmişler ve ver
mişlerdir. Bunun hudu t ve şümulünü, ne mik
t a r bir vergi iadesine mecbur olunacağını tes
hil etmek, tâyin etmek imkânı olmadığından 
makakle teşmil edemedik, edemezdik de. Çünkü, 
makable. teşmil ne vakte kada rd ı r ? 'Bunu sadece 
gemiler için koymak da istisnai olur. Diğer mü
kellefler için bunu koymamak, sadece gemi sa
hipleri için 'koymak., onlara b i r avanta j temin 
etmekten başka bir mâna taşımadığı için, Hükü
met olarak 1)öyle bir teklife i t ibar etmediğimizi, 
kendilerine mazur olduğumuzu söyledik ve bir 
isiisııa yara tmanın doğru olamıyacağını ifade 
el tik. Zannediyorum ki Millet 'Meclisinde komis
yona. da müracaa t e t t i le r ; komisyon da tezek
k ü r etti , bizim vardığımız neticeye vardı ve bu 
sebeple konulmadı . 

Şimdi , 'konan bükümle birkaç v a t a n d a ş ; hep
sinin bir kâr elde ettiği muhakkak değil, çünkü 
1,'ıkibeden bir firma idi daha çok, diğerleri pek 
alâka güs te rmiyor la rd ı ; anlaşılan onların k â r et
memiş olmaları lâzımdır, sadece vSadıfkoğlu fir
ması takibediyordu anlaşı ldığına göre, sa t ış tan 
elde edilen kâr ı 'bu firma, diğerleri de dâ'hilse 
bilmiyorum, y u r d a getirmemiş, t ransfer ini yap
t ı rmamış , köyle bir k a n u n u n çıkması iht imalini 
derpiş ederek bu 'kârı d ışarda 'bırakmış. Şimdi 
vergiden muaf tu tulmasını , m u v a k k a t b i r mad
denin eklenmesi isteniyor, mesele (bundan ibare t -
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tir. Arz et t iğim gibi aslında haklı da olabilir, 
fakat bir şahsa mahsus hususi bir hüküm ko
yacağız, umumi bir kanun içerisine. Müracaa t 
et t ikleri zaman kendi le r ine söyledim, çünkü 
Meclis 'koridorlarında dolaşıyorlardı , bunu Hü
kümet ayrı bir te tk ik mevzuu yapar , eğer umu
mi bir mahiyet arz ediyorsa 'bütün vatandaşlara 
şâmil olmak üzere bir kanun getirebilir , ama 
alelacele buraya bir maddenin konulması sade
ce bir iki kişiye menfaat temin eden bir madde 
olur. Böyle bir maddeyi ne ben salısını adına ne 
de Hükümet adına müdafaa edemem, dedim. 

Bunun Ibir mazisi v a r d ı r ; 19.fi 1 de H ü k ü m e t 
b i r ' k a r a rname çıkarmış bir de ta l imatname yap
mış, 'bunlara imkân vermiş, yurt dışına sataca
ğınız gemilerden elde edeceğiniz dövizle yeni 
gemi alabilirsiniz, demiş. Aynı zamanda, o tar ih
te Ulaşt ırma Balkan lığı Maliyeye bir yazı yaza
rak demiştir ki , biz bunlara 'bir imkân verdik, 

yur t dışına satı lacak olan /gemilerden sağlana
cak dövizle yeni gemi alacaklar , ancak bunları 
vergi muafiyetine tabi tu tun. Maliye meseleyi 
t e tk ik etmiş, bir 'hususi kanun düşünmemiş, 
esasen /bir vergi reformu yapıyoruz, o zaman bu 
düşünülür şeklinde bir cevap vermiş. Yani Hükü
met adına girişilen taa'hhüt de bundan ibaret t i r . 
Binaenaleyh «atmışlar, 'kâr elde (dinişler, vergi
lerini vermişler, 

Diğer va tandaş la r da muamele yapmış, kâr 
(diniş, satış yapmış ve vergisini vermiştir . Şimdi, 
birisi vergi vermiş, ötekisi işi ıgeciktirmiş, t rans
ferini yapmamış , parayı 'getirmemiş diye, ona 
hususi Ibir menfaat sağlanmasını doğrusu biz, 
vergi, prensipleri bakımından, adalet kakımın
dan yer inde görmedik. B u sebeple sayın arka
daşımızın teklifine maalesef iştirak edemiyorum. 
Hürmet ler imle . 

BAŞKAN •— Buyurun Zeki Tolunay. 

MUHMRT Z B K J İ TOLUNAY (Mala tya) — 
Bu firmanın dışarda kalan döviz miktar ı malûm 
mudur? Tahakkuk' etmesi ihtimali olan vergisi 
ne k a d a r d ı r ? 

AIALÎYB BAKANI F H R Î D MULEN (De
vamla) — - Miktar ını bilmiyorum. Bu hüküm k a -
'bul edilirse vergi dışında kalacak, kabul edil
mezse vergisini verecektir . Şayet bir knr takas-
sul etmişse. 
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BAŞKAN — 'Buyurun Suphi Batur . 
S U P H İ BAT[ T R (Sinop) — Bendeniz de 

aynı şeyi soracakt ım. 
BAŞKAN — Sayın Çağlayan »il. 
İ H S A N SABRİ ÇAf iLAYANUİL (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurunuz
da kanunun tümü hakkındaki mâruz at uma Sa
yın Vekilimiz hiçbir izahat vermek lüzumunu 
hissetmedi. Komisyonun sözcüsü söz istediği za
man 'huzurunuza çıkıp bâzı izahlarda bulundu. 
Ben bunun birkaç; noktasına iştirak etmiyorum. 
Sayın Komisyon Reisi ve • Azaları buradalar . 
Fvvelâ Maliyenin mümessili, komisyonda, sara-
hatli dediler ki, «Teklif edileli bu hükümde eko
nomik fayda vardır. Vekâletini bu nokta i naza
ra aynen iştirak etmektedir . Fakat bu kanunda 
ycv almasında mahzur vardır. Hususi kanunla 
çıkarılması daha uygun olur.» 

Mümessilinin iböyle söylediği bir meselede, 
Muhterem Vekil çıktı, dedi ki; «Bu husus^ bil
iştir, :> - ;"> zengini alâkadar ediyor, biz Hükü
met olarak buna muarızız.» Benim, üzerinde asıl 
durmak istediğim hu zihniyettir. Adalet Par
tisi ve onun mensupları her hangi bir servetin 
avukatı, müdafii değildir. (Sağdan, bravo ses
leri, 'alkışlar) Biz burada zengin adamın para 
kazanma'sını değil, hakkı müdafaa ediyoruz. 
Fakat zengin adamlarla da iftihar ediyoruz. 

Bu komisyonda korkunç fikirler ileriye sü
rüldü. Bir muhterem arkadaşımız. Veraset Ver
gisi, o halde çıkarılmalıdır ki, 3 defa vefat vu
kuu olursa o servet geri 'gelmelidir. Ve İngilte
re'de iböyle yapılıyor, dedi. 

Yani, 100 hin liralık serveti olan bir adama 
• >r> hin lira veraset t alimi 1 edeceğiz. Ve 8 ölüm
den sonra bu servet geri gelecek. 

Ne hacet arkadaşlar, 'baklayı ağızlınızdan çı
karalım, sağken alalım, olsun bitsin. 

Bu zihniyet üzerinde duruyorum; Burada ser
vet müdafii, servet avukatı, servet muakkibi yok
tur. Hak ve hakikat va'rsa, reyimizi kullanırız. 
Yoksa, bir iki beş kişi diye, bir de fide bulunamaz. 
Bir kişi vardır, bir milyoner vardır, hakinindir? 
Hakkı verilir. 

Fsas meseleye gelelim : 
Biz burada af teklif etmiyoruz. İbareyi dik

katle okuyalım, «aradaki fark, amortisman da 
hesap edilir» diyor. Ne kârı var adamın? İki ge
misi dışarı çıkmış, /bir gemi ile gelmiş. 100 bin 
dolara gemileri satmış, yeni bir gemi almış. K â r 
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ettin, ver şu kadar yüzbin lira. Kâ r nerede? 
Memleket ih t iyacın* uygun yeni bir hizmel gel
di. Kğer hu kıymetleri . dolar üzerinden defte
rine geçirmek mümkün olsa idi, o kıymet te
nezzül etmişti. 200 bin dolara almış, 140 bin do
lara satmış ama kur farkları ile. Ben huzuru
nuzda izah ettim, Maliye değil dışarıya satılan 
gemiler meselesinde, içerdeki böyle bir operas
yonda dâvayı kaybetmiştir. 

Ben burada dedim ki, hükümetin haysiyet 
ve itibarı vardır. Millî Birl ik 'Komitesi arkadaşla
rım bil ir ler; bunlar', döviz müşkülâtı karşısında, 
bu yolda muameleye teşvik edilmişler, teşci edil
mişlerdir. Sayın Bakan 'buyurdular ki, biz pren
sibinde mütenakız dedik, ' ' o vaitten ileriye git
medik. Arkadaşlar , bunların elinde Başvekâlete 
yaptıkları müracaatın altında «prensip itibariy
le haklıdırlar, bir vergi almak doğru değildir» di
ye yazılı vesikalar vardır. Bunların kimlere ait 
olduğunu sayın bakan okudu, ondan öğrendim. 
Bu hâdise Sayın Vekilin mensubolduğu O. H. 
Partisi dâh i lve bütün diğer part i grup Başkanla
rına hu armatörler birliğinin verdikleri lâyiha
larla başlamıştır. 

Meseleye bu şekilde agâh olduk. O lâyi
hayı komisyonda okuduk. Sayın Reis karşım-
dadır . (Hirsoytrak arkadaşını il t ihak etti , «pren
sibindi1 beraberim, hakları vardır.» dedi. 

Sonra, buraya'.gelip de, bizi, hususi servetle
rin veya şahısların müdafii halinde, huzurunuz
da vaz'ı teşrih etmeyi, b i r Vekil ciddiyet ve ve-
karı ile nasıl reva! gördüler, 'ben buna hayret 
ediyorum. 

Biz, .burada neyi müdafaa ediyoruz? Serveti, 
haklı serveti, -mülkiyet 'hakkını ısrarla müdafaa 
ediyoruz, bizim partimize ruh veren ve hayat 
veren, ana fikirlerdendir, özel sektörü daima mü
dafaa edeceğiz, bunun için cidal edeceğiz. Ama 
demeyin tüccarlarla, ortaklığınız var, demeyin 
ki, biz komisyoncuyuz. Hayır , bu imaya taham
mülümüz yok, fikre fikirle mukabele edin, 
hakkımıza hakkı teslim ederek söyleyin, daima 
kapalı konuşmayın, karanlık konuşmayın, isnatta 
•bulummayın, istirhamım budur. Huzurunuzdan 
'hürmetle, ayrılırım. (Sağdan alkışlar) 

B A Ş K A N — Daha üç kişi var, Sayın Bakan, 
isterseniz onlar konuştuktan sonra söz vereyim. 

M A L İ Y F BAKANİ F F R İ I ) M B L F N Sim 
di lütfen. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; benim 30 senelik 
değerli arkadaşım Sayın Çağlayangil beni tanıya
mamış. Konuşmamda ne ufak bir telmih, ne de 
bir isnat yaptım. Sadece şunu söyledim. Bize mü
racaat ettikleri zaman kendilerine verdiğim ceva
bı tekrar ettim. Tekrar ediyorum, burada hiçbir 
zaman birkaç zengini müdafaa etmelerini ne mev-
zuubahsettim, ne de ima ettim. Tekrar temas ede
yim; makable teşmil edilmesi eğer lâzım ise umu
mi olması lâzım diye ifade etmiştim. Çünkü bu 
müesese, sadece gemici için gelmiyor. Bütün sana
yi erbabı, ticaret erbabı ve Gelir Vergisi mükel
lefleri için geliyor. 

Binaenaleyh, eğer bu hükümde bir iktisadilik 
varsa, şüphesiz iktisadi faydası vardır, Komisyon
da Maliye temsilcisi arkadaşım yerinde söylemiş, 
iktisadi fayda var, ben de burada tekrar ediyorum. 
Devletin büyük meblâğları tahsil ettiği vergileri ge
riye vermesini kabul ederek, bunu makable teş
mil edebilirsiniz, ama umumi olarak bütün va
tandaşlar istifade etsin. Sadece denizciler değil. 
Muhterem arkadaşımın teklifinde denizciler ara
sında bile bir tefrik var. Arz ettim, 38 gemi sa
tılıyor, sadece 11 gemi bundan istifade edecek
tir. Yani dışarı gidenler istifade edecekler de ni
çin içeride satılanlar istifade edemiyecekler? 
İçerde satan vatandaş önümüze çıkar da ben 
de kâr ettim, vergisini verdim, niye beni de fay
dalandırmıyorsunuz derse haklı değil midir1: 
Muhterem arkadaşım o vakit onların dâvasını 
da getirmeyi ve haklı olduklarını düşünmezler 
mit Elbette kendileri de böyle yapacaklardır, ben 
de böyle yaparım. Üzerinde durduğum nokta 
budur. Ne ittihanı ettim, ne ima ettim, sadece 
bir prensibi vaz'ettim. Eğer yeni getirilen bir 
müesseseyi, makable teşmil etmek gerekiyorsa 
bütün vatandaşlar için makable teşmil etmek lâ
zım. Sadece birkaç vatandaşın bundan istifade 
ettirilmesi eşitsizlik olacaktır, vergi adaletsizliği 
doğurur. Bu vaziyette bundan birkaç vatandaş 
istifade eder ama binlerce vatandaş müteessir 
olur. Arkadaşım beni mazur görsün. Tekrar edi
yorum, ne bir ima yaptım ne de zenginlerin mü
dafii dedim. Şahsan ben, daima hususi sektörün 
burada müdafaasını yaptım. Hususi teşebbüsün 
bu memlekete ne kadar lüzumlu olduğunu, bu 
kürsüden dilimin döndüğü kadar tekrar ettim. 
İşte bu müesseseleri hususi teşebbüs için getir. 
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dik. Bundan sonra, bu nevi yatırımları yapacak 
insanlar bu müesseselerden faydalanacaklardır. 
Bunlar kimdir 1. Bunların mühim bir kısmi hu
susi teşebbüstür, onlara hizmet için getirdik. 

Binaenaleyh, sayın arkadaşımın, bunu ele ala
rak bir başka arkadaşın, bir başka vesile i'c söy
lediğini de bize mal etmemesini rica ediyorum. 

Tekrar ediyorum; makable teşmili eğer za
ruri görülüyorsa, bundan bütün vatandaşların 
istifade etmesi şartiyle üzerinde durulabilir. Da
ha evvel arz ettim, hududunu ve şümulünü bil
meden böyle bir hükmü teklif etmeyi düşünme
dik. Bundan da ibaret kalmaz, çünkü birçok yeni 
müesseseleri getiriyoruz. O vakit hepsini makab-

. üne teşmil etmek lâzımdır. Ne kadar? Hiç olmaz
sa beş - on sene gerisine teşmil etmek lâzımdır. 
Böyle bir şey de takdir edersiniz ki, mümkün 
olmaz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen

dim, şimdi gemiler alındığı zaman farzedelim 5ü 
bin dolardı ve bugün bu gemiler satılırken 10 bin 
dolara satılıyor. Satan şahıs 40 bin dolar zarar 
ediyor. Bugünkü para ile 120 bin lira, alırken 
100 bin lira oluyor. Arada dolar bakımından za
rar fakat Türk parası tarafından kâr ediyol*. 
Nasıl bu şekilde hususi sektör müdafaa ediliyor? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Sayın arkadaşımızın hakkı vardır, du
rum böyledir. Bu kârların bir kısmı para değeri
nin değişmesinden doğan bir zahirî kârdır; ama 
arz ettiğim gibi bu sadece gemiler için mevzuu -
bahs değildir. Bütün sanayi bu durumdadır. 
Ama bunu telâfi edecek şeyler de vardır. Bunlar 
zaten zamanla kendilerini amorte etmişler ve 
büyük kârlar sağlamışlar, telâfi etmişlerdir. Bu
nu zaman olarak nazara aldığımızda elde bulu
nan miktar zahiri olmakla beraber bir kâr ifa
de eder. Bir haksızlık mevcut değildir. Sadece 
iktisadi faydasından dolayı bu müeseseyi getir
miş bulunuyoruz, yoksa bir haksızlığı telâfi için 
değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koksal. Koksal 
arkadaşımız, her ne kadar bu tasarının sözcüsü 
iseler de ek beşinci madde üzerinde söz hakları
nın mahfuz olduğunu bildirmişlerdir. Bu sebep
ten kendilerine söz veriyorum. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Saym Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyele
ri ; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı mad« 
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delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına 
Sayın Senatör İhsan Sabri Oağlayangil tarafın
dan Geçici Komisyonda, şu anda üzerinde ko
nuşulan geçici 5 nei madde teklif edilmiş ve ko
misyonda bu madde ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Tasarının bu geçici 5 nei maddesi, 213 sayılı 
Kanunun 21 nei maddesi ile getirilmiş yeni esa
sa mütenazır olarak, fakat yalnız gemi satışla
rına hasredilmek ve makable teşmil edilmek su
retiyle tanzim edilmiş bulunuyor. Halbuki tasa
rının 21 nei maddesi ile amortismana tâbi ikti
sadi kıymetlerin yenilenmeleri maksadı ile satış
larından doğan kazançların, satışın vâki olduğu 
yılın kazancı olarak vergilendirilnıeyip, yeniden 
alınan kıymetler üzerinden ayrılacak amortis
manlara mahsubedilmesi kabul edilmiş ve bu 
hükmün, tasarının kanunlaştığı tarihte yürürlü
ğe konması da derpiş edilmiş bulunuyor. Yük
sek Heyetinizce kabul edilmiş bulunan tasarının 
yukarda arz ettiğimiz 21 nei maddesi sektörler 
arasında bir farkı derpiş etmediği gibi, satışla
rın yurt içinde veya yurt dışında olması gibi bir 
tefriki da yapmamaktadır. Geçici 5 nei maddede
ki teklif, bu hükmü muayyen bir mükellef, züm
re için evvele şâmil olarak tatbikini istemek
tedir. Bu sebeple de vergilerdeki umumilik ve 
vergilerdeki eşitlik prensiplerini bu geçici mad
de ihlâl etmiş bulunuyor. Zira aynı suretle ev
velki yıllarda buna muvazi olarak dolar 280 den 
alınmak suretiyle birçok işletmelerde kullanı
lan makinaları, teçhizatları ve tesisatları yenile
mek düşüncesiyle satış yapan ve doların 9 lira
ya çıkmasında kârlı olan diğer bilûmum mükel
lefler bu kârları üzerinden vergilerini ödemişler
dir. »Şimdi bu kadar geniş mükellefler böyle bir 
imkândan faydalanmazlar iken üç veya dört ar
matörün sebep veya saikı ne olursa olsun bir hu
susi hükümle faydalandırılmalarının temini hiç
bir şekilde haklı görülemez. Kaldı ki, bu ameli
yenin bu kanun içinde de asla yapılmaması lâ-
zımgelir. Zira usul kanunu muayyen mükellef 
zümresine müteveccih hükümleri ihtiva etmeyip, 
bilûmum vergi kanunlarını, hususi hükümleri 
bünyesinde toplıyan bir kanundur. Bahusus ki, 
bu geçici madde kanunlaşırsa yukarda arz etti
ğim gibi diğer bütün mükellefler aynı hakkın 
kendileri için de tanınmasını istiyeceklerdır. Bu 
halin de Hazineyi nasıl bir külfetle başbaşa bı-
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takacağı muihitereüi Senato üyeleri için meçhul 
olmıyan bir keyfiyettir. 

Şimdi mevzuubahis 5 nei maddedeki gemile
rin satışı 10 .12 .1960 tarih ve 5/G32 sayılı Ka
rarname ile yürürlüğe giren yönetmelik hüküm
lerine göre, işletilmesi gayriiktisadi bir hale gel
miş olan, kömür ile müteharrik gemilerin yurt 
dışına satılarak sağlanacak dövizlerle mazotlu 
ve daha rantabl bir hale getirilmesini derpiş 
eden bir kararnamedir. Bu kararname çıkar çık
maz da 13 gemi 1960 senesinde, kararnamenin 
çıkışını mütaakıp; 19 gemi 1961 senesinde ve 6 
gemi de 1962 senesinde satılmıştır. Ceman bun
lar 38 gemidir. Yalnız şunu belirtmek lâzııngelir 
ki, bu 38 geminin ancak 11 tanesi dışarı satılmış
tır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu satışlar
dan tahassul eden kârların o yıllar beyanname
lerine ithali ile vergilendirilmiş olması zaruri
dir ve iktiza eder. Bu geçici hükümle, tahakkuk 
eden bir vergiden vazgeçmek veya geri vermek 
gibi bir netice de hâsıl olmaktadır. Bütün bu 
mahzurları 213 sayılı Kanun içinde değil de bir 
umumi prensip dâhilinde 213 sayılı Kanunun ge
tirmiş olduğu, 21 nei maddenin getirdiği yeni
likler dışında başka bir teklifle mütalâa etmek 
ve görüşmekte kanaatimce fayda vardır. Bu ba
kımdan geçici 5 nei maddenin bu bünye içinde 
vergi eşitliğini, vergi prensibini bozacağı kana
atindeyim. Bu maddenin reddedilmesini, ilerde 
doğacak ihtilâflara meydan vermemek için red
dedilmesini, Yüksek Senatoya arz ve istirham 
ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKt GÜZEY (Bursa) — Muhterem Keis; 

muhterem senatörler; bu mevzu üzerinde söz al
mak arzusunda değildim. Fakat iki hatip arka
daşımın konuşmaları ve bilhassa Maliye Bakanı
nın izahatından sonra söz almak mecburiyetini 
hissettim. Bâzı arkadaşlarımız buyurdular ki. 
«Birkaç kişiye mütaallik bir kanun müdafaa 
edilmemelidir». Böyle bir fikrin sahibi oldu
lar. Bir kanun, bir zümreyi, büyük bir kütleyi 
alâkadar ettiği gibi, birkaç kişiyi, hattâ tek bir 
ferdi dahi alâkadar edebilir. Hattâ bu tek fert 
ben dahi olabilirim ve bu kanunun müdafaasını 
yapabilirim. Burada konuşurken bu şekilde bu
nu tâyibetmes'ini doğru bulmadım. Bunun için 
söz aldım, bir.. 
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İkincisi: «Hususi şahıs için makable teşmil 

edilen bii' menfaal vardır.» diye Sayın Maliye 
Bakanı il'ade buyurdular . . . Diğer taraf tan ma
kable teşmil edilecek bir kanunun çıkarılmasını 
uygun bulmadıklar ını söylediler. Ha lbuk i ; Ce-
lir Verdisi ve bilhassa Zirai (felir Vergisini 
ele aldığımız zamanlarda makable teşmil edil
miş bir kanını olarak karşımıza çıkıyor. Yani, 
arkadaşımız buyurdu la r ki, bu kanun çıktığı 
t akd i rde Mazine zarar edecektir . Orada Hazi
nenin menfaati olduğu için makable teşmil edi
len bir kanun çıkarılabiliyor, beri tarafta, şah
sı a l âkadar ettiği için ve bir mik ta r da Hazi
nenin zararı olacağı için makable teşmil edil
mesinden kaçınılıyor. Prensiplerde ve esaslarda 
bir prensibe güre hareket edersek, her meselede 
prensibi ele almak lâzımdır. Aksi t akd i rde Ha
zinenin menfaati olduğu zamanlarda, onu men
faat leııdirmek için, kanunu makable teşmil ede
lim. Şahıs olduğu zaman etmiyelinı, onu zarar-
d ide 'ede l im. P>u olmaz arkadaş lar , \cveyv gi
diyoruz?. . Hazır servet beyanları dağılmıştır . 
Makable şamil olarak servetlerden de bir mik
t a r vergi alalım. O halde nereye gidiyoruz? Ma
kable leşmil edilmek suretiyle, çıkarı lan bir 
kanun daha burada iken nasıl oluyor da. makab
le şümulü olan bir kanunun çıkarılmasının ak
sine müdafaa ediyorlar, anlıyanııyorunı. Pren
sipleri koyarken, muayyen mesele ve zümreler
le değil, her işte prensibini koyalım. Ve bu 
prensibe göre hareket edelim. Yoksa ziraatçı 
zümresinden vergi almak' için makable teşmil 
edilen bir kanunun karşıs ında diğerler ini de 
ayıplamak yer inde olmaz. Preıısipsc Maliye Ba
kanı prensiplere göre hareket etsin. Bizim de
min, daha biraz evvel teklif ett iğimiz maddenin 
tadilinin akabinde aksini müdafaa etmesini te
lif edemedim. 

Özür diler, hepinizi hürmetle selâmlarını. 
BBAŞKAN -Sayın Ağırnaslı . 
NİYAZİ AĞIPNASLI (Ankara ) Cumhu

riyet Senatosunun muhterem üyeleri, ben, Yer
gi Csul Kanununun görüşülmesi sırasında muh
terem Senatomuzda vazifeli olduğum için, ya 
da belki başka bir Karma Komisyonda olduğum 
için burada bulunamadım. Kğer buluıısaydını ; 
şimdi Sayın Şevket Koksal arkadaşım tarafın
dan da, ifade edilen ve kıymetli a rkadaş lar ımı
zın, süz hakkı mahfuz tu tu la rak muhalefetlerine 
uygun şekilde ben de bu f> nci maddenin konul-
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masının aleyhine reyimi kullanmış, olurdum. Ni
çin'-' 5 nci maddenin burada uzun uzadıya ifa
de edildiği için t ekra r ından tevakki edeceğim, 
sakınacağını . f> nci maddenin bu şekilde, bir ke
re pirensi]) i t ibariyle Ver «d Psul Kanununda 
yeri yok tur . Yeri burası olmaması lâzım gelir. 
İkincisi bu tarzda çıkması halinde, asıl içtimai 
adaletsizlik doğacakt ı r . 

Başka a rmatör le r satmışlar, vergisini ver
mişlerdir. Onlara da vergilerinin iadesi icab-
vdi.'v. Veyahut, içeride sa lanlar bir tü l lü -ııııı-ıı-
ıııeleye, dışarıda sa tanlar da bir başka türlü 
muameleye mâruz ka lacaklard ı r ki, [Buradaki 
adaletsizlik barizdir. Binaenaleyh, metinden 
beşinci maddenin çıkarı lmasına dai r bir t ak r i r 
varsa, ben de onun lehinde reyimi kullanaca
ğını. Kanunlardaki umumiyet ve şünıuliyet 
prensibine .aykırılık ifade eden, beşinci madde
nin yerinin Csul Kanunu olmadığı için. 

Murada bendenizi, asıl söz almaya sevk eden 
husus, her zaman çok hürmet le bahsett iğim, 
Sayın İhsan Sabıi Çağlayangil arkadaşımın 
bu vergi kanunlar ının müzakeresi sırasında 
Komisyonda, korkum; fikirler ileri sürü ldüğünü 
ve yüzlün liralık servetin üç nesil sonunda Ha
zineye intikalini derpiş edici teklifler yapıldı-
ğ'Miı beyan etmesi üzerine olmuştur. Çok muh
terem -arkadaşlarını; komisyonun azalarını ve 
kendi vicdanlarını da işhadederek burada, hu
zurunuzda söyüyeceğiııı : Kfkârı unıuıııiyeye 
birtakım yanlış ve korkum; fikirler götürücü 
bii' beyandan sakınmak birinci vazifemizdir. 
Yüzlün liralık değil, bir milyonluk, iki milyon
luk, değil, 10 milyonluk servetlerin muaf t utul
ması hususu, zabıt lara geçmiştir. Penini beya
nımla, 10 .milyon liranın üzerindeki servetlerin 
muaf tutulması . Bu servet lere nıuza.f olmak 
üzere İngiltere misalini verdim. Büyük servet
lerin, verasel ve int ikal inde içtimai adaletsiz
liğin doğacağını ve gelecek nesilleri tembelliğe 
sevk etmek için, bunun bâzı kimselerin işine 
yarıyacağını ve. bir kısım .mirasyedilerin tü re -
yeceğini aynı zamanda bunları engelleyici içti
mai hizmetlerin daha rahat l ıkla korunma mak
sadına matuf mlarak Verasel ve İntikal vergi
leri nisbetferinin art ır ı lması ve bu uisbetlerin 
daha akla yakın ve bugünün içtimai durumu
na daha uygun olması hususunu ben ilân ettim 
ve buradan da efkârı tııııumiyeye ilân ediyo
rum. 10 AF i İyonun üzerindeki servetlerin, bu 
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şekilde, üç veya dört batın içinde Hazineye in
tikali şeklinde, Servet ve İntikal Vergisinin 
beyanı, içtimai adalet esaslarıma aykırı ise, 
Türk Milletinin umumi menfaatlerine aykırı 
ise, bu ifadenin sahibi ve bu fikrin suçlusu 
olarak: huzurunuza, çıkıyorum. Hüküm Türk 
Milletinindir. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, 
buyurun. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlar; Sayım Ağırnaslı ve Ma
liye Vekilimiz, gemi «atışlarında, bu 'satışların 
bir adaletsizlik mevzuu olacağını 'söylediler. 
Ben kanunun heyeti umumiyesi üzerinde, bir 
nebze daha duracağım. Sabrınızı suiistimal et
mekten korkarım. Bu kanunun 21 nci maddesi
nin .getirdiği hüküm şudur; bir mal satıldığı 
zaman eğer satan ondan, aldığı fiyata göre bir 
satış kârı almışsa, bunu ancak bir iktisadi kıy
mete tahsis ettiği zaman vergilendiril emez; yok
sa işletmeye gittiği zaman vergilendirilir. G-e-
miyi içerde satıp alan kimse bahis mevzu ol
madığı için bunun, bu kanunla alâkası yoktur. 
Adam gemisini satmış yerine yeni bir iktisadi 
değer hoynıamış, parasını cebine koymuştur, 
bunun vergisi mevzuu ayrıdır. Böyle bedahat 
halindeki şeyleri bir .adaletsizlik olarak huzu
runuza .getirmemek lâzımdır. Dışarda iki sat
mış, bir gemi almış gelmiş, bunlar olabilir, Sa
yın Eerid Melen de izah buyurdu, bu .arızi bir 
kâr, mevhum bir kâr, hakikati halde dışarı I 
çıkmadan evvel gemilerini yeniden değerlendir -
şeydi, defter fiyatına uygun olacak satacaktı. 
fakat hâr vermiyeeekti.. 

Niyazi Ağırnaslı arkadaşımın ifadesine doğ
rusu üzüldüm. Zabıtlar buradadır, dedim ki, 
Niyazi Ağırnaslı arkadaşım, buradan ingiltere'
deki tatbikatımın korkunç misallerini verdi. Ta
biî bu fikirler onun değildir. Ben kendisini suç
landırmadım, ama kendisi kendini suçlandırdı 
ve hâdiseyi üzerine alarak müdafaasına lüzum 
hissederek; ben kimseyi itham etmedim. Zaten 
fikirler omun değil ki, misali ingiltere'de.. Ben 
hiçbir zaman Niyazi Ağırnaslı arkadaşımı böy
le bir fikirin müdafii ve sahibi olaralk ifade -et
medim. ingiltere'deki tatbikatın bu şekilde ol
duğundan misal getirdi. «Siz burada veraset ve 
intikal Vergisinde mal değerini almaktan kor
kuyorsunuz, ingiltere'de bunun tatbikatı hu şe
kildedir.» dedi. Ben o kanaatte değilim. Malû- | 
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matım da o şekilde değil. Ama belki öyledir, 
tam olarak bilmiyorum. Korkunç olan fikirler 
onlardır. Kendisi bu fikrin sahibi ise, bu kor
kunç fikirlerin de sahibi olduğunu ikabul edi
yor, demektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetle hu
zurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi -verilmiştir, 
bunun lüzumu yok şimdi. Ek beşinci madde 
hakkında iki tane Önerge vardır. En .aykırı ola
nını okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanuna C. Se

natosu ıgeçlci Komisyonu tarafından iade edi
len 5 nci geçici madde bâzı armatörlerin sat
tıkları ve kâr temin ettikleri gemilerin satışın
dan vergi alınmaması maksadına matuf ve ver
gi adaletini bozucu olduğundan tasarıdan çıka
rılmasının oya konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Konya Mardin 
Mustafa Dinekli Kerim .Saraçoğlu 

Malatya Malatya 
Nüvit Yetkin M. Zeki Tulün ay 

BAŞKAN — Geçici beşinci madde, Millet 
Meclisinin kabul ettiği metinde yoktur. Bizim 
Geçici Komisyonumuz tarafından eklenmiştir. 

Sayın üyelerden bir kısmı bu geçici madde
nin tasarıdan çıkarılmasını istemektedir. Bu hu
susu oyunuza arz ediyorum, ka'bul edenler... Et
miyenler... Ortalama olarak 51 e karşı 29 oyla 
kabul edilmiş, binaenaleyh geçici beşinci mad
de tasarıdan çıkarılmıştır. 

Yürürlük ve yürütme 
MADDE 27. — Bu kanunun 18 ve 25 nci 

maddeleri 1 .1.1962, diğer maddeleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?... Olmadığına 'göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Bu hanım hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen 
var mı"?.. Olmadığına g'öre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Kauıumın tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 

İstiyen var mı?.. Olmadığına .güre tümü, -a.çık 
oylarınıza arz edilmiş bulunmaktadır. Açık oy
lama öğleden sonraki oturumda yapılacaktır. 

BAŞKAN — 'Birleşime .devamı ediyoruz. I 
4 . 1 . -1062 tarihli ve 243 sayılı Vergi Usul 

Kaaıunuııun bâzı 'maddelerinin değiş tirilmıesi ve 
bu 'kamuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kamun tasarısı üzerindeki 'görüşmeler Ibitmiş ve 
oylarınıza farz edilmişti. 

Şimdi tasarı acık oylarınıza s un ulamaktır, 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (31. Mec
lisi 1/45, C. Senatosu 1/190) (S. Sayısı : 87) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var 'okutuyorum, 

Yüksek (Başkanlığa 
19G2 yılı (Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı 'basılıp üyelere dağıtılmıştır. 

Grelen kâğıtlardan 'gündeme alımarak ömce-
li'kle 'görüşülmesini arz ve teklif 'ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu adıma 
Cevdet öemoloğlu 

•BAŞKAN — 19 . 2 . '1963 tarihli gelen ev
rakta 8 numarada kayıtlı bulunnualktadır ve 

(1) 87 8. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

19 . 2 .1963 O : 2 
Saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,15 

I 'bütçe ile ilgili, Cumhuriyet Senatosundan son
ra Karma Büte'e Komisyonuna ve somra da 
Millet Meclisine gideceği cihetle güıutemıe alın
ması istenmektedir. 'Sayın üyelere basılmış ve 
dağıtılmış/ .'bulunmaıktadır. U umdeme 'alınnuası 
hususunu oylarınıza iarz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kabul eimiyemler... Kaibul edilmiştir, Gün
deme alınmıştır. 

öncelikle (görüşülmesi talebi de 'vardır. 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik-

ı İlk yapılmasına dair kanun tasarısının diğer 
işlerden önce görüşülmesi hususunu 'oylarımıza 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etıiniyenler... Kabul edilmiştir." 

I Tümü üzerinde söz istiyen yok. (Maddelere 
I geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden

ler... Etmıiyenler... Kabul edilmişltir. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
•ı değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE I. — 1962 yılı Bütçe Kanununa; 
bağlı ('A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 

e cetvelde yazılı tertipleri 'arasında .177 300 lira
lık 'aktarina yapılmıştır. 

'BAŞKAN— (A/ l ) ve (A/2) cetvelleri okıı-
1 tu yorum. 

**•** 

I K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KATİPLER : Sadık Arfcukmaç (Yozgat), Sakıp Önal (Adana) 
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ödeneğin çeşidi 
O :2 

Düşülen Eklenen 

(A/ l ) 

İçişleri Bakanlığı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince öde
necek para mükâfatı 
BAŞKAN .— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kaymakamlık ve meslek kursları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin 

yollukları ile başka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı 
305 Kira bedeli 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
422 Pamuk işleri standardizasyonu genel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 

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

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
212 4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı kanunlar gereğince ödenecek er tayını 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
2J4 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat 

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

Tarım Bakanlığı 
307 Yolluklar 

BAŞKx\N —- Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 

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

4 500 

31 500 

20 000 

8 000 

7 000 

70 300 

7 000 

15 000 

4 500 

31 500 

20 000 

19 000 

43 780 

25 000 

1 520 

32 000 
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ödeneğin çeşidi 
19 . 2 .1963 O : 2 

Düşülen Eklenen 

(A/2) 

Ticaret Bakanlığı 
701 Bina onarımı 

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

Tarım Bakanlığı 
725 Ziraat Bankasına 

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

4 000 

10 000 

Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi (A/J.) ve (A/2) işa

retli cetvelleriylc birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1962 yılı bütçesinin (A/2) işaretli cet
velin 781 ne i bölümünün adı (Sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesi hakkında 224 sayılı Kanu
nun gerektirdiği giderler için Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasında açılacak fon hesabına 
yatırılmak üzere, «bu fondan yapılacak harca
maların şekli Bakanlar Kurulunca belirtilir.») 
şeklinde değişt irilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının leh ve aleyhinde söz istiyen var 
mı?... Yok. Tasarı açık oylarınıza arz edilmiştir. 

i . — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe Komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/278; C. Senatosu 1/170) (S. Sayısı: 69) 
(D 

(1) 69 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Gerekçeleri okutuyorum : 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve Ik. İşler Komisyonu 8 . 2 . 1963 

Esas No. : 1/170 
Karar No. : 32 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü uçucularına verile
cek uçuş tazminatı hakkındaki kanun tasarısı : 

Komisyonumuzun 7 . 2 . 1963 tarihli toplantı
sında ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
bahis konusu tasarı gerekçesiyle birlikte madde 
madde incelendi ve görüşüldü. Tasarı, gerekçe-
siude de belirtilen hususlar komisyonumuzca da 
benimsendiğinden kanun tasarısı Millet Mecli
since tasvibedilen şekli ile aynen ve ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komis
yonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi işler 

Bu raporda Başkan ve 
, Sözcü Kâtip 
Gaziantep Sinop 
Z. îslâm S. Batur 
Ankara Giresun 

R. Etkcr S. Orhon 
Balıkesir İstanbul 

H. Ali Türker S. Tanınan 
izmir Kütahya 

H. Onat O. C. Erkut 
Manisa Mardin 

O. Süersan K. Oral 
Sivas 

II. Söylemczoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/170 
Karar No. : 65 

11 . 2.1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 1 . 2 . 1963 tarihli 38 nei 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilerek 
komisyonumuza havale edilen «Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğü uçucularına verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasarısı» ilgili vekâ
let temsilcilerinin iştirakiyle 9 . 2 . 1963 tarihli 
toplantımızda tetkik ve müzakere olundu : 

Tasarı gerekçesinde de belirtilen hususlar 
komisyonumuzca da benimsendiğinden kanun ta
sarısı Millet Meclisince kabul edilen metin ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasviple
rine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkanvekili Sözcü 
Sakarya Ankara 

Kâzım Yurdakul Niyazi Ağırnaslı 
Balıkesir Bursa 

Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuz. 
Kadri öztaş î. Sabri Çağlayangil 
Diyarbakır Konya 

Azmi Erdoğan Mustafa Dinekli 
Malatya Ordu 

Muhalifim Şevket Koksal 
Nüvit Yetkin 

Van Tabiî Üye 
Faruk Işık Söz hakkım mahfuz. 

Suphi Gürsoytrak 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? 

Buyurunuz, Okyayuz. 
CAVlT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Konuşulan kanunun kabulü hakkındaki is

tirhamlarımı ve bu husustaki maddi ve hukuki 
sebepleri arz ve ifade etmek için sizleri izninizle 
kısaca işgal edeceğim. 

imparatorluğun uzun tarih yılları içinde 
hakkından tam olarak gelemediği ve bütün zor-
luklariyle zamanımıza, intikal etmiş bulunan ta-

19 . 2 .1963 O : 2 
pu ve kadastro dâvasının kütle içinde yaptığı 
ve yarattığı Ihuzursıızluk hepimizce bilinmekte
dir. Bu hizmetin tam bir kifayetle ,görülerek ıs-
tııap derecesine varan bu büyük huzursuzluğun 
önüne geçebilmenin ancak, alınacak müessir ve 
yeterli tedbirlerle mümkün olabileceğini takdir 
ve tesbit eden Genel Müdürlük fötogrametri 
usulünü kabul etmek zaruret ve zorunda kal
mıştır. Memleketimizde kadastro işlerinin kı
sa bir zamanda ve taun bir sıhhatle bitirilebil
mesi için 1955 yılında AERO Fötogrametri me
todu ile çalışılmaya başlanmış ve bunun için 
biri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sa-
tınalınmak ve diğeri de ordudan ariyet yoluyla 
temin edilmek suretiyle iki uçak ve buna yete
cek kadar uçucu personelle faaliyete geçilmiş
tir. Bütün dünya milletlerinin harita alımı ve 
yapımı işinde başvurdukları bu metodu sürat, 
emniyet ve sı'h'hat bakımından sağladığı -müspet 
neticeler gözönüne alınarak bu istikametteki ça
lışmalar verimli bir hale getirilmiştir. Bugün 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 'emrinde 
bu hizmette çalışan uçucu personel 1955 yılın
da ordu sarflarından ayrılmış tecrübeli ve bu 
işte ihtisas yapmış kıymctlerimizdir. Bu istika
metteki çalışmalar muvaffakiyetle devanı etmiş 
ve ıgeniş ölçüde ıbıı uçucularımız harita alımına 
ve kadastro hizmetlerine müspet hizmetler yap
mışlardır 

Sayın arkadaşlarım; bu uçucularımızın faa
liyet sabaları yalnız kadastro hizmetlerine de 
inhisar etmiş değildir. 203 sayılı Kanunla Ba-
kanlıklararası anlaşmaya uyarak bu arkadaş
larımız aynı zamanda, Devlet Su İşleri kurut
ma ve kanalizasyon bölgelerinde baraj alanla
rında, Tarım Bakanlığı Devlet Orman Umum 
Müdürlüğü, orman kota plân sahaîarmda, 
Devlet Karayolları ve Demiryolları aplikasyon 
'hizmetlerinde, imar ve iskân Bakanlığı iskân 
sahalarının harita mevzularında ve şehir imar 
plânlarının hazırlanmasında, gecekonlu bölge
lerinin inkişaf durumlarının tesbitinde çalış
mışlar ve çalışmaktadırlar. Bu sahalarda mu
vaffakiyetle ve yorucu bir emekle çalışan ar
kadaşların ağır ve yıpratıcı şartlarını isabetle-
teşjhrs eden vazıh kanun, o zamanın âmillerini 
de gözönüne alarak maaş ve ücretlerinin % 30 u 
nisbetinde bir tazminat vermeyi kabul etmiş
tir. Halen görüşülmekte olan bu kanun ise, 
ordudan ayrılan bu uçucu personele 7345 sa-
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yılı mülga Uçuş Kanunundaki tazminat nisbet-
lerine göre bir imkân vermek hedefini gütmek
tedir. Bu sebeple pilotlara maaş ve ücretleri
nin % 80 i ve diğer uçucu personele de % 60 ı 
nisbetinde bir tazminat vermek imkânı sağla
nacaktır. Taıpu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
emrindeki bu uçaklar çift motorlu ve ordu ti
pi Bııçkıırof modeli tayyarelerimizdir. Bu uçu
cular hizmetin icabı olarak 3 000 - 6 000 metre 
irti'famda uçmakta ve umumiyetle oksijen mas
kesi kullanmak suretiyle bu uçuşları yapabil
mekte ve dolayısiyle sağlık yönünden esaslı 
şekilde yıpranmaktadırlar . 

Muhterem arkadaşlarım; ayrıca bütün faa
liyetleri sivil (havacılık talimatına tabi ol
duğundan icabında paraşüt kullanmak gibi mü
him bir emniyet tedbirinden de mahrumdurlar. 
Bu şartlar içinde sadece hizmetin feragat, fe
dakârlık ve cesaret istiyen âmillerini tam bir 
aşk ve şevkle yüklenerek çalışan ve her an teh
like içinde bulunan bu insanların bu kanunu 
kabul ederek maddi yönden kısmen olsun te
min ve tatmin etmek zaruri ve .'hukuki bir ica-
bolmaktadır. 

Bu tatbikatın ayrıca mesleki arzu edilir bir 
hale getirmek suretiyle bu cesur ve fedakâr 
insanların yerlerime yenilerini yetiştirmek bah
sinde kazandıracağı müessir âmilleri de göz-
önünde tutmak lâzımdır. 

Bizim kanaatimiz odur ki : Yukarda arz ve 
ifade ettiğimiz gibi sosyal 'huzurumuz ve kal
kınmamızla alâkalı bu mühim hizmetlerin tam 
bir isabetle görülmesinde bu kanun müessİT 
tedbirlerden biri olarak mühim bir kıymet ve 
ehemmiyet taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu haklı sebepler 
dolayısiyle bu kanunu kabul ederek fotogra-
metri hizmetlerimizin emin ve sıhhatli şekilde 
devamına imkân vermenizi istirham eder, Sa
yın Başkana ve muhterem arkadaşlarımı hur
in tel e selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Btnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha önce, gündeme alınma sırasında ayrıca 
ivedilik kararı da alınmıştır, hatırlatırım efen
dim. 

19 . 2 1963 O : 2 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucuları
na verilecek uçuş tazminatı hakkında Kanun 

MADDE 1. - • Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Aero fotogramoli'i uçuş ekibini teşkil 
eden personelden : 

a) Baş pilot ve pilotlara maaş veya ücret 
tutarının % 80 i, 

b) Uçuş ekibine dâhil o.lup uçuş görevlerine 
pilotla beraber katılmaya mecbur olan uçuş Şu
be Müdürü (Aero fotogrametri uçucusu) Baş râ-
sıl, rfısıt, başmakinist, makinist, hava fotoğraf
çını ve telsizcilere maaş veya ücret tutarının % 
60 ı nisbetinde aylık tazminat verilir. Bu tazmi
nat aylıklarla beraber ödenir. Bu kanunla veri
len tazminatlara 7244 sayılı Kanunun 3 ve 4 neü 
maddeleriyle 24 . 2 . 4061. tarih ve 263 sayılı 
Kanunun aynı maddelere dair bükümleri uygu
lanmaz. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya. sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 21. - - Sıhhi heyet raporuna müsteni
den uçuştan ayrılan baş pilot ve pilotlara uçuş 
ekibine dâhil diğer personel, Genel Müdürlük 
emrinde başka bir vazifeye nakledilirler. Bun
lardan baş pilot ve pilotlara uçuştan ayrıldıkla
rı sırada, almakta, oldukları maaş veya ücret, tu
tarının % f>0 si uçuş ekibine dâhil diğer perso
nele uçuştan ayrıldıkları sırada almakta olduk
ları maaş veya ücret tutarının % 40 ı her ay 
yıpranma tazminatı olarak verilir. 

Bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı 
Kanunun 3 ye 4 neü maddeleriyle 24 . 2 . 1961 
tarih ve 263 sayılı Kanunun aynı maddelere mü
tedair hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi ova, sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. Aero fotogrametri uçuş 'ekibi
ne dâhil olmayıp da muvakkat vazife ile uçuş 
esnasında tayyarede vazife alanlara her uçuş sa
ati başına (7) şer lira verilir. Ancak bu suretle 
bir ay zarfında verilecek para maaş veya Ücret
leri tutarının % 30 unu geçemez. 

BAŞKAN --• Madde hakkında :ıöx istiyen? 
Yok. Maddeyi, oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 4. — Vazife uçuşu yapan uçucular 
ile uçuş esnasında tayyare içerisinde vazife alan-
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lardan uçuştan mütevellit kaza neticesinde sakat 
kalanlara 10 000, memuriyetten daimî olarak 
ayrılanlara 15 000, şehit olanların maaşa müs
tahak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçı
larına 20 000 lira tazminat verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Uçuştan mütevellit sebeplerle 
tedavi veya hava değişimi dolayısiyle uçuş ya-
pamıyan uçuculara hâdise tarihinden itibaren 
bir sene müddetle uçuş tazminatı verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi revleıinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE G. 5602 sayılı Tapulama Kanu
nuna 6383 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile 
eklenen Ek : 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lehte, aleyhte söz istiyen?.. Yok. Tümünü 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiş ve tasarı kanunlaşmıştır. 

5. — 1050 sayılı Muhasebei Vmimliye Kanu
nunun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, 
Mali ve İktisadi işler ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/136, C. Senatosu 1/169) 
(S. Sayısı : 84) (1) 

(1) 84 S. Sayılı basmayazı tutanağın tonun-
dadır. 

19 . 2 .1963 O : 2 
BAŞKAN — Gerekçeleri okutuyorum. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

içişleri Komisyonu 
Esas No: 1/169 
Karar No: 19 

: > . 'j, 1963 

Yüksek Başkanlığa 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 

77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının, Millet Meclisinin 30. 1.1963 ta
rihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilen metni; ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tet
kik ve müzakere edildi. 

Tasarı, örtülü ödenek ile diğer bakanlık ve 
dairelerin bütçelerindeki haber alma tahsisatla
rının, gayeye uygun sarfını temine matuf bulun
duğu cihetle Millet Meclisinin tasvibettiği me
tin aynen kabul edilmiştir. 

Yalnız komisyonumuz, maddenin son fıkra
sındaki «takdirine bağlıdır» sözünü, geniş anla-
miyle değil, yeni atananların; olumlu anlamda 
yetkili oldukları mânasında aldığını, belirtmeyi, 
kayda değer görmüştür. 

Havalesi gereğince Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Cumhuriyet Senatosu 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 
Muğla 

H. Menteşcoğlu 
Katip 
Sivas 

Takdir kelimesinin yetki 
olması' kaydiyle 

Z. Önder 
İzmir 

Muhalefet şerhim eklidir 
Ö. L. Bozcalı 

Tekirdağ 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Üren 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Tabiî Üye 
0. Koksal 

Konya 
S. Çumrah 

Niğde 
K. Bayhan 

Muhalefet şerhi 
1963 

1. Maddenin 2 nci fıkrasının (örtülü öde
neğin sarf yerinin ve hesaplarının nasıl tutulup 
tasfiye edileceğinin tâyin ve takdiri Başbakana 
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aittir. Vesikalar halef olan zata devrolunur) 
olarak tedvin suretiyle vesikaların devri takdi
re bırakılmaz. Zira, aksi halde sarf yeri, sarf 
maksadı hakkında konulan hüküm ile 3 ncü fık
radaki memnu sarfiyat bilinemez. 

2. 5 nci fıkra sarf yerlerinin tesbiti, tâyin 
ve tanzimidir. Tahakkuk yerine aslında olduğu 
gibi (Tanzim olunur) olarak düzeltilmesi lâzım
dır. 

3. Son 6 neı fıkradaki evvelce görülmüş hiz
metlerin karşılığının ödenmesi, yeni gelen baka
nın takdirine bırakılamaz. Maksat yeni bakanın 
ödemesini temin olduğuna göre (ödenmesine ye
ni atananlar yetkilidir) şeklinde tashihan ted
vininin yerinde olacağı nıütalâasiyle maddeye 
muhalifim. 

îzmir Senatörü 
Ömer Lâtfi Bozcalı 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

8.2.1903 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
Esas No: 1/169 
Karar No: 34 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 30 . 1 . 1963 tarihli 37 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı. 

Komisyonumuzun 7 . 2 . 1963 tarihli top
lantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının getirdiği yenilikler ve gerekçesin
de belirtilen hususlar komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edildiğinden Millet Meclisince ka
bul edilen metin aynen ve ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Ko
misyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Bu raporda 
Başkan ve Sözcü Kâtip 

Gaziantep Sinop 
Z. İslâm S. Batur 
Ankara Giresun 
R. Etker S. Orhon 
Balıkesir İstanbul 

H. A. Türker S. Tanman 
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İzmir Kütahya 

H. Onat O. C. Erkut 
Manisa Mardin 

O. Süersan K. Oral 
Sivas 

H. Söylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

14.2.1963 Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/169 
Karar No: 67 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 30 . 1 . 1963 tarihli ve 37 

nci Birleşiminde öncelik ve İvedilikle görüşüle
rek kabul edilen «1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 77 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı» komisyonumu
zun 14 . 2 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Komisyonumuz her ne kadar örtülü ödene
ğin sarfının bâzı formalite ve takyidata tabi 
tutulmasını uygun görmemekte ise de tatbikat
taki aksaklığın giderilmesine hizmet edeceği 
mülâhazasiyle tasarının Millet Meclisi Genel 
Kurulunda kabul edildiği şekliyle ve aynen ka
bulüne ittifakla karar vermiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasvi
bine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Başkanvekili 
Konya Sakarya 

Muhittin Kılıç Kâzım Yurdakul 
Sözcü Sekreter 
Ankara Bitlis 

Niyazi Ağırnaslı C. Geboloğlu 
Siirt Bursa 

Lâtif Aykut 1. Sabrı Çağlayangil 
Konya Diyarbakır 

M. Dinekli Azmi Erdoğan 
Tabiî Üye Van 

Suphi Gürsoytrak Faruk Işık 
Ordu Balıkesir 

Şevket Koksal Kadri Öztaş 
Tabiî Üye Hakkâri 

Haydar Tunçkanat Âdil Türkoğlu 
Malatya 

Nüvit Yetkin 
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BAŞKAN — Tümü. üzerinde söz istiyen? I 

Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz edi- I 
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti]'. I 

İvedilik takrh i vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş-
tiı\ 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 4669 
sayılı Kanımla değişik 77 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 77. — Başbakanlık bütçesine ko
nulan örtülü ödenek; 

a) Kapalı istihbarat ve kapalı savunma 
hizmetleri için, 

b) Devletin yüksek güvenliği ve yüksek 
menfaatlerinin isterleri için, 

c) Siyasi, sosyal konularla, kütür el ve D.ev-
let itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetle- j 
rin sağlanmasında Hükümet icapları sayılan 
maksat ve gayeler için, | 

'Sarf edilir. 
Örtülü ödeneğin sarf yerinin ve hesapları

nın nasıl tutulup tafiye edileceğinin ve hangi I 
vesikaların halef olan zata devrolunacağmın ı 
tâyin ve takdiri Başbakana aittir. 

ör tülü ödenek, Başbakanın ve ailesinin şah- j 
si masraflarına ve siyasi partilerin idare, pro- ! 
paganda ve secim ihtiyaçlarına sarf olunamaz, j 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Emniyet Ge- ! 
nel Müdürlüğü ve Janlarma Genel Komutan- ı 
lığı bütçelerinin haberalma ödenekleri, hizme- j 
tin gerektirdiği ve ilgili Bakanın takdir ede- j 
ceği gizli istihbarat işlerine sarf edilir. j 

Başbakanlık bütçesindeki örtülü ödenek ile \ 
diğer Bakanlık ve dairelerin bütçelerindeki ha- ' 
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beralma ödeneklerinden yapılacak harcamalar, 
Başbakan, Maliye Bakanı ve sorumlu Bakan 
tarafından müştereken imza edilmiş kararna
meye dayanılarak tahakkuk ettirilir. Merkez 
Saymanlığınca bu ödemelerin yapılması, karar
nameyi imza eden bakanların yerlerini muhafa
za etmelerine bağlıdır. 

Başbakanlığa veya ilgili bakanlıklara yeni 
atanmalar yapıldığında, evvelce görülmüş hiz
metlerin karşılığının ödenmesi, yeni atananların 
takdirine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz istiyen var* 
mı? Buyurun Sayın Üren. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlarım; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 77 nci maddesini değiştiren bu ta
sarı, eski «raddeye göre bir yenilik getirmekte
dir. Esas olarak bu kanunun maksat ve ga
yesi, tahsisatı mestureye konan paraların ısarf 
edileceği veya sarf edilmiyeceği yeri tes'bit et
mektir. 

Ancak, bu kanunun 'tedvininden şahsan bâ
zı fuzuli kısımların bulunduğuna kaaniim. Es
ki kanun im etilini de sizl'eı'e arz edeyim; orada 
aynen şöyle demektedir : 

«Başvekâlet bütçesinin mesture tertibiyle 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti, Emniyet ve Or
man Umum müdürlükleri bütçelerimin istihba-
raıt tertiplerine 'ait ita ve tediye emirleri me
sul Vekil ile Maliye Vekili ve (Başvekil tara
fından müştereken imza edilmiş bir (kararname
ye müsteniden tanzim olunur. Bu ita ve tediye 
emirleri gereğince tediye yapılması ancak imza 
eden Vekillerin mevkilerini ımuhafaza 'etmeleri
ne bağlıdır.» 

Görülüyor ki, ' bu madde ile önümüzdeki 
madde arasında esaslı farklar vardır. Eski 
•maddede takdir Başbakana aittir diye bir kayıt 
yoktur. Yeni metin Önümüze yeni yeni kayıt
lar (getirmektedir. Birinci muadele yuvarlak ke
limelerle üfade edilmişltir. 'Tatbikatta aksaklık
lar husule (getireceğine ben şahsan ika and bulun
maktayım, arz edeyim. 

örtülü ödeneğin nerelere sarf (edilmesinin 
gerektiğini bildiren üçüncü fıkrası «örtülü. 
ödenek, Başbakanın ve ailesinin şalisi masrafla
rına ve siyasi partilerin idare, propaganda ve 
seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz.» 'der. Ancak 
yine birinci fıkranın '(€) bendinde, «(siyaısi, sos-
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yal konulardı kültür ve Devlet itibarı ajanların
da 've olağan üstü ''hikmetlerin sağlanımıasıud'a 
.Hükümet icapları sayılan maksat ve gayeler 
için. sarf edilir.» diye bir llıi'nkünı konulmaktın-
dır. Şimdi (aşağıda, «siyasi partilere» derken, 
yukarda siyasi 'konular'»1 nelerdir? Sosyal ko
nularla, -kültürel konular nelerdir? Yüksek ma
lûmunuzdur ki bâzı 1alei.be 'Cemiyetlerimize .siya
set nüfuz etmiş ve bunlar da <bu siyasetin akı
mına uymuş bulunmaktadırlar. tstilkbalde de 
'böyle olacağına eski 'hâdiseler bir karine teşkil 
etmiştir. Şimdi. İnil tür alanda yardım yapıla
cak b'ir talebe cemiyetine siyasi maksatlarla bu 
yardımın yapılıp yapılmıyacağmı ve 'bunların 
aynı maksatla. .'harcanıp harcanın ıyacağım 'kim 
temin edebilecektir? 'Böyle bir teminat bu ka
nunda mevcut değildi i-. Ancak, 4 neü ıınadde 
«partilere sarf edilemez» diyor. 'Bu, onun için 
bir teminat değildir. 'Bu Ih ususun konıisyom 
(sözcüsü 'tarafından sarahaten ifade edilip edil-
miyeceğini 'de -merakla .bekliyorum. 

Keza, burada '«Devlet itibarı olanlarında r e 
olağan üstü 'hizmetlerin sağlanmasında .Hükü
met icapları sayılan mıaiksat ve 'gayeler için» de
niyor. IBu gayeler nelerdir? 'Bunlar açıkça 
ifade edilmesi lâzumgelen hususlardır. 

(Bendeniz, bunların haricinde, maddenin ta
dilini teklif ettim. Teklif ettiğim hususlar şun
lardır: Örtülü ödeneğin, sarfında, takdir me
selesi 'mevcuttur. (Kamun, bunu doğrudan doğ
ruya, 'Başbalkanın 'kendisine ve ilmektedir. Şöyle 
demektedir: «Örtülü 'ödeneğin sarf yerinin ve 
hesaplarımın nasıl tutulup 'tasfiye edileceğinin 
ve hangi Vesikaların halef olan zaıta devrolu-
nacağmım it âyin ve takdiri IBaşba'kana aittir.» 

Şimdi kanaatimce, burada şu cümle zait bu
lunmaktadır. «hangi vesikaların halef olan zata 
devrolunae&ğmın tâyin ve takdiri Başıbakana 
aittir.j» cümlesi bence zait (bulunmaktadır. Çün
kü, elbette ki, kendi yetkisinde olan parayı 
harcı yan Başbakan, gelecek olan yeni Baş
bakana tahsisatı mestureyi devredecektir. Bu 
devir sırasında bir vesika vermeye mecbur de
ğildir, bu metne göre de. Ben .10 milyon lira
dan üç, milyonunu harcadım der, belki bir im
za verir. Geri kalan 7 milyon 'bankada deyip, 
devri bu şekilde yapacaktır. Bunun aksi vârid-
olmaz. Ama metne şu hükmü koyarsak h'angi 
vesikaların devredileceğine dair bir hüküm 

koyarsak yeni Başbakana, eski Başbakan her 
hangi bir vesika devretmediği takdirde bir 
şüphe uyanabilir. Az da olsa, bu gibi bir ku
suru ortadan kaldırmak için bendeniz metinde 
şöyle bir değişiklik yapılmasını teklif ediyo
rum. 

«Örtülü Ödeneğin sarf yerinin ve hesapları
nın nasıl tutulup, tasfiye edileceğinin tâyin ve 
takdiri Başbakana aittir.j» 

Bu yolda bendeniz bir de takrir veriyorum. 
Keza, beşinci fıkranın tamamen kaldırıl

masını teklif ediyorum. Bu aynen şöyledir. 
«Başbakanlığa veya ilgili bakanlıklara ye

ni atanmalar yapıldığında, evvelce görülmüş 
hizmetlerin karşılığının ödenmesi, yeni atanan
ların takdirine bağlı dur.,» 

Esasen, kanunun metninde bu takdir mese
lesi bizatihi mevcuttur. Bunu tekrar eylemeye 
lüzum yoktur, her hangi 'bir maksadı karşıla
maz. Bu sarahat mevcutken ikinci bir şekil
de takdir hakkı ve yetkisinin verilmesi kanun 
tekniğine uymamaktadır. Bu fıkranın da çı
karılması için önerge vermiş bulunuyorum, ka
bulünü istirham eder, hepinizi hürmetle selâm
larım.. 

BAŞKAN — Bask'a, söz istiyen var mı? 
Yok.. Önergeleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanl ığına 
1050 sayılı Kanununun 77 nci maddesinin 

son fıkrası esasen mevcut takdir hakkının 
tekrarından ibaret bulunmasına göre kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Selâmı ~Ürcn 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin 

2 nci fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şekilde 
tadilen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Selânıi Vven 

Örtülü Ödeneğin sarf yerinin ve hesapları
nın nasıl tutulup tasfiye edileceğinin tâyin ve 
takdiri Başbakana aittir. 

BAŞKAN —• Skiyim Üren ilci önerge ile ayrı 
ayrı 1 nci maddenin fıkralarında değişiklik 'is
temektedir. 
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Buyurun 'Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 

AĞIRNASLI (Ankara) —• Muhterem arkadaş
larım, Selâmı Beyefendi arkadaşımızın tek
lifleri Komisyonda da bir noktai nazara olarak 
ileri sürüldü. Yalnız böyle bir ihtirazi kayıt 
koymazsak ve Başbakana bu yetkiyi vermez
sek tamamının tasfiye edilmesi veya tamamı
nın yeni Başbakana devri mânası anlaşılabilir; 
bu ise mahzurludur. Bunlar daha ziyade gizli 
hizmetleri gördürmek için, ve saire için yapı
lan sarfiyattır. Bunların, hakikaten imha edil
mesinde cemiyetin menfaatleri mülahaza edile
bilir. O devrenin Başbakanı bunun takdirini 
serbestçe yapsın düşüncesi hâkim olmuştur. 
Bu itibarladır ki, biz bu kaydın, fıkranın kon
masını, Komisyon olarak doğru bulduk, fay
dalı bulduk. Bu itibarla, değişiklik önergesi
nin kabul buyurulmamasını Komisyon olarak is
tirham ederiz. 

BAŞKAN —• İki önergeden biri daha ay
kırı görülmektedir. Birinci maddenin son fık
rasının çıkarılması istenmektedir. Komisyon 
katılmıyor. Hükümet ne düşünüyorlar? 

MALİYE BAKANI FERİT) MELEN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(Selâmi Üren'iıı birinci takriri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN —• Önergenin dikkate alınma
sını 'oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...- Et
meyenler... Büyük bir farkla kabul edilme
miştir. Diğer önergeyi okutuyorum. 

(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren'iıı 
ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlar. Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -— Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde leh ve aleyhinde 
söz istiyen var mı? Yok. Kanunun tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

19 . 2 .1963 O : 2 
6. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantine Ka

nununun 62 nci maddesinin son fıkrasının yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metili ve 
Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Tarım ve Ana
yasa ve Adalet komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/237; C.Senatosu 1/147) (S. Sayısı: 77) 

BAŞKAN — İlgili Adliye vekili yok. Adli
ye Komisyonu, burada. 

İlgili Bakan olmadığından İçtüzük hüküm
lerine göre bir defaya mahsus olmak üzere geri 
bırakılmıştır. 

7. ---- Seylâptan dolayı İrası hasar gayrimcm-
lûk enharı sagirenin sureti talhiri hakkındaki 
2 . 2 . 1330 tarihti re 118 saydı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kedml olunan metni ve 
h-uriyet Senatosu içişleri ve Anayasa ve 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/199 
natosu 1/118) (S. Sayısı :78) 

Cum-
\ dal e t 
C. Sc-

B AŞK AN — İçişleri Bakanı yok. Adalet Ba
kanı yok. İçtüzük hükümlerine göre bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

8. — halci Şckav'el Kanununun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kahul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/191; C. Senatosu 
1/149) (S. Sayısı :79) 

BAŞKAN — Keza İçişleri ve A d al ot Bakan
ları yok. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

9. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanu
nunun 4 ncü maddesi ile 2 nci geçici maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/337, C. Senatosu 
2/13) (S. Sayısı: 88) (1) 

BAŞKAN 
tuvorum. 

Bu hususta bir önerge var, oku-

(1) 
dadır. 

88 S. Sayılı basmeıyazı tutanağın sonun-
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Yüksek Başkanlığa 

24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı C. Sena
tosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 neti madde
si ile 2 ne i geçici maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı basılıp üyelere dağıtılmış
tır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak ivedilik 
ve öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyon 11 
Başkanı 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — İler ne kadar 'bu da, Adalet Ba-
kaıılığiyle alâkadar ise de, teşriî organı ilgilendi
ren bir mevzu olduğu için Bakan olmadan da gö
rüşülmesi mümkündür. Bu sebeple gerekçeyi ve 
muhalefet şerhini okutacağım. (Gündeme alınma
dı, sesleri) özür dilerim arkadaşlar, gündeme 
alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Gündeme alınması kabul 
edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunu oku
tuyorum. 

Anayasa, ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 16 . 2 . 1963 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/43 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 6 Şubat 1963 

tarihli 41 nci Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, 24 Mayıs 196.1 tarihli ve 304 sayılı Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 
4 neü maddesi ile 2 nci maddesinin değiştiril• 
mesi hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi 
Başkanlığının 6 Şubat 1963 tarih ve 3507-17158 
sayılı yazıları ile C. Senatosu Başkanlığına ha
vale olunmakla komisyonumuzun 13 Şubat 1963 
tarihli Birleşiminde teklif sahiplerinden C. Se
natosu Konya Üyesi Sedat Çnmralı'nın iştiraki 
ile tetkik ve müzakere olundu : 

Anayasamızın 73 neü maddesinde C. Senato
sunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen 
üyelerinin üçte birinin her iki yılda bir yenilene
ceği esasını ana kaide olarak koymuştur. 

C. Senatosu üyelerinin Seçim Kanunu ise 4 
neü maddesinde C. Senatosu üyelerinin üçte biri
nin iki yılda bir yapılacak seçim ile yenilenece

ğini ve ikinci yılın 30 Mart gününün seçimin baş
langıç tarihi olacağını Haziran ayının ilk günün
de oy verileceğini kabul etmektedir. 

Yeni Anayasanın kabulünden sonra kurulan 
C. Senatosunun ilk seçimleri Haziran 1961 yılın
da yapılabilse idi bu takdirde Anayasanın 73 neü 
ve C. Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 
neü maddesine göre 1963 yılı Haziran ayında se
cini yapılması icabedecek ve bu suretle C. Sena
tosu üyelerinin üçte birinin tam iki yıl sonra ye
nilenmesi mümkün olacaktı. Fakat Anayasanın 
kabul edildiği tarihten daha evvel Secim Kanu
nu Kurucu Meclisçe kabul edilmiş ve ilk C. Se
natosu seçimlerinin Ekim 196 i de yapılacağı Ku
rucu Meclis Kanununun sarih'hükmü ile belli 
edilmiş olduğundan C. Senatosunun seçiminden 
tam iki yıl sonra bir seçim yapılamıyacağı bilin
mekte idi. Bu sebeple Anayasanın geçici 10 nen 
maddesi sevk edilmiştir. Bu madde ad çekme 
işleminin seçimden iki ay önce yapılacağını ve 
ikinci yıl sonunda, seçilmiş olan üyelerin 4 neü 
yıl sonraki ad çekmeye girmiyeceklerini ve C. Se
natosu Başkanı hakkında ad çekme işleminin uy-
gulanmıyacağmı söylemek sureti ile Anayasa
nın metninde mevcudolmıyan bâzı hükümleri ge
tirdiği gibi (C. Senatosunun genci oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin... seçimlerinden 
iki yıl sonra yapılacak seçimlerle yenilenecek 
olanları tesbit etmek üzere, bu secimden iki ay 
önce ad çekmeye başvurulur) demek suretiyle 
iki yıl dolduktan sonra gelen seçimlerde C. Se
natosunun üçte birinin yenileneceğini ifade et
mektedir. İlk C. Senatosu seçiminden iki ve dört 
yıl sonra yapılacak seçimler hakkında da C. Se
natosu seçimleri ile ilgili kanun hükümlerinin 
uygulanacağını beyan eden maddenin son fıkra
sı da iki yıl dolduktan sonra gelen ilk seçimde 
C. Senatosu üyelerinin üçte birinin yenileneceği
ni açıkça belirtmektir. Geçici 10 ncu maddenin 
sadece ad çekmenin seçimden iki ay önce yapı
lacağını belirtmek maksadiyle sevk edildiğini ve 
bu suretle yalnız usuli hükümler taşıdığını sa
vunmak imkânsızdır. Çünkü Anayasa kabul 
edildiği tarihten evvel Seçim Kanunu çıkmış ve 
Seçim Kanununda seçimlerin Haziran ayının ilk 
Pazar günü yapılması esası konmuş bulunuyor
du. 

Diğer taraftan ilk seçimlerin Ekim ayında 
yapılacağı da bilinmekte idi. Binaenaleyh iki 
yıl sonra Ekim ayında seçim yapılamıyacağı bi-
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lindiği iyin Anayasa bu geçici maddesi ile bir de
faya mahsus olmak üzere ilk üçte bir yenileme
nin iki yıl dolduktan sonra gelen seçimlerle yapı
lacağını kabul etmiştir. Bu hüküm Anayasanın 
73 ncü nıadesindeki (iki yılda bir yenilemek) 
kaidesine bir istisna teşkil ettiği için bizzat Ana
yasa tarafından bunun bir geçici hüküm olarak 
kabulü zarureti vardır. Bu sebeple geçici İÜ ııcu 
madde üçte bir yenilemenin iki yıl dolduktan 
sonra 304 sayılı Kanuna göre yapılacak olan se
çimlerle vukubulacağmı kabul etmektedir. 

Bu görüş komisyonumuzu Millet Meclisince 
kabul edilen metnin 1 nei maddesinden ayrılma
ya ve Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca tek
lif edilmiş olan metni benimsemeye sevk etmiş
tir. 

Yine Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca 
teklif edilmiş olan ikinci maddede tatbikatta hâ
sıl olması mümkün olan tereddütleri izale edece
ği cihetle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

(Muhalifim) 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Şeref Kayalar 

(Bu kanunda sözcü) 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Art as 

(Bu kanunda kâtip) 
Adana 

Mehmet Ünalclı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

istanbul 
Fethi Başak 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

Uşak 
(Çekinser) 

Kâmil Coskunoglu 

Muhalefet şerhi 

Her şeyden önce şu ciheti ortaya koymak lâ
zımdır; C. Senatosunun üçte bir nisbetindeki 
üyesinin seçimi için, ilk yapılacak seçimi Ana
yasanın tasrih ettiği iki yıldan, yani 15 Ekim 
1963 ten öteye atabilecek veya daha beriye geti
recek her hangi bir kanun Anayasaya aykırıdır. 
Kur'ayı 15 Ağustos 1963 te çekmekte aynı nis-
bette Anayasanın koyduğu bir zarurettir. Ana
yasa üstünlüğü ve bağlayıcılığı hakkındaki 8 
nci madde karşısında müddet bakımından seçim 
kanunlarının lıükümleıi ile hareket olunamaz ve 

19 . 2 . 1983 O : 2 
bu kanunlarda yapılacak tadiller neticeyi değiş
tiremez. 

Anayasanın geçici 10 ııcu maddesinin son fık
rasının Seçim Kanununa bıraktığı husus seçimin 
suret ve şekli icrasından, başka deyimle bizzat 
kendisinin tesbit etmemiş bulunduğu hususlar
dan ibarettir. «Süre» yi ise bizzat Anayasanın 
73, 74 ncü maddeleriyle Anayasanın bu madde
lere ait gerekçeleri tâyin etmiştir. Burada 74 
ncü madeden ve gerekçeden bahsedilmesinin se
bebi vardır. Filhakika 18 Nisan 1961 tarihli Ku
rucu Meclis tutanaklarını tetkik edersek bir 
üyenin C. Senatosu seçimlerinin 3 yılda bir ya
pılması teklifine karşı komisyon sözcüsü vermiş 
olduğu cevapta 74 ncü madde ve gerekçeye atıf 
yapmaktadır. Mezkûr madde ve gerekçenin ise, 
73 ncü maddedeki sarahat gibi C. Senatosu üçte 
bir nisbetindeki üyelerinin yenilenmesi-konusun
da Millet Meclisi metninin 1 ci maddesindeki an
layışa tamamen uygun olduğu görülmektedir. 

Kaldı ki, Anayasanın muvakkat J0 ııcu mad
desinin birinci fıkrası da tümü itibariyle bizi bu 
anlayışa sevk etmektedir. Bu fıkradan anlaşı
lacağı üzere geçici 10 ııcu madde Anayasanın 
«73 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün uy
gulanmasını sağlamak amacı ile» yukarda bah
sedildiği gibi bâzı usulî muameleleri tanzim et
mek üzere sevk edilmiştir. «Uygulanması» sağ
lanacak husus da 73 ncü madenin derpiş etmiş 
olduğu süredir. 

Bu sarahat karşısında her (2, 4, 6) yıllık dö
nemler hep 15 Ağustos ve 15 Ekim lere raslıya-
caktır. Bunu geriye, ne de ileriye almaya Ana
yasa sarahaten imkân A^crmiyor. 

Memleketimizin iklim şartları seçimlerin son
bahara kalmamasını gerektiriyor idiyse, memle
ket realitelerini Anayasada nazara almak icab-
ederdi. 

Konumuzda sözü geçen müddetleri bizzat 
Anayasa tâyin etmiştir. Bu Seçim Kanunu ile 
ne eksilebilir ve ne de artırılabilir. Kur'anm ve 
seçimin (icra tarihi) üzerinde riyazi bir kesinlik 
vardır. Seçim kanunları ve tadilleri de diğer ka
nunlar gibi Anayasaya uygun oldukları ııisbet-
te uygulanır. Anayasa bizzat kendisinin tâyin 
ettiği süreyi değiştirme yetkisini kanuna bırak
mış olamaz. Bıraksa da muteber olamaz ve hâdi
semizde de bırakılmamıştır da. Anayasanın 8 nci 
maddesi muvacehesinde bu gibi seçimleri zama
nında yapmamak veya Anayasanın tâyin etiği 
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süreleri değiştirecek uzatmalara lıattâ kısaltnıa-
lara g i tmek asla mümkün değildir. Yukarda izah 
ettiğim sebeplerle Anayasaya tamamen uygun 
olan Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu kanun 
metni yer ine Anayasa ve Adalet Komisyonunca 
ekseriyet ile kabul, edilmiş olan kanun teklifine 
muhalifini. 

Bursa 
Şeref Kayalar' 

BAŞKAN Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Ktıııiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündeme alınması önergesinin içinde, ayrıca 
ivedilikle görüşülme teklifi de vardır . Ve bu izah 
edilmiş durumdadı r . Bu sebeple, ivedilik husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Ktmiycnlor... Kabul edilmiştir. 

24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 
maddesi ile 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi 

hakkıda Kanun 

MADDİ-] 1. — 24 alayiş 1901 tarihl i ve :]()4 
sayılı Cumhur iye t Senatosu Üyelerinin Seçimi 
Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değişt ir i lmişt ir : 

Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin üçte birinin yenilenmesi için yapı lacak ilk 
seçimin başlangıç tar ihi , ikinci yılın tamamlan
masından sonraki ;>0 Mar t g ü n ü d ü r ; Haziran 
ayının ilk Pazar günü oy verilir. 

Cumhur iye t Senatosu üyelerinin üçte birinin 
yenilenmesi için daha sonraki seçimler ikişer 
yıl ara ile olur. İki seçimlerin başlangıç günü 
ile oy verme günü, I nci f ıkrada gösterilen 
günlerdir . 

B A Ş K A N — Madde üzerinde 'söz ist iyen, 
yok. Maddeyi oylarınıza arz etmeden önce b i r 
'hususu arz etme'k isterim. 

Birinci madde Millet Meclisi metnini değiş
ti rm ektedir . Bu hale ıgöre, şimdiye kada r yapı
lan t a t b i k a t t a işarı oydan sonra açık oya arz, 
edil iyordu, ibuna sebep, Anayasanın 92 nci mad
desi ıgereğince, Cumhuriyet Senatosunun değiş
t i rerek Millet Meclisine gönderdiği metinler i 
Millet Meclisi benimsemediği t akd i rde , her ik i 
Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit 

sayıda üyelerden meydana ıgeien K a r m a Ko
misyona gider. Millet Meclisi bu komisyonun 
'hazırladığı metni veya Cumhur iye t Senatosu
nun metnini veyahut kendi eski metnini kabul 
suretiyle meseleyi t e tk ik eder. Millet Meclisi, 
kendi metninde ısrar edebilmesi için, Cumhuri -
,yef Senatosunda, salt çoğunlukla kalbul edilen 
metinlerde, salt çoğunlu'kla ısrar etmek duru
mundadır . Fakat Anayasanın 92 nci maddesi
nin son fıkrasında Yasama, Meclislerinin ve ma-
'hallî idarelerin seçimleri ile ilgili tasar ı ve tek
liflerin kabul veya reddinde bu hükümler uy-
gulannıayıp, Karma Komisyon raporlar ı "Millet, 
Meclisinde değil, Cumhuriyet Senatosu ile [Mil
let. Meclisinin müştere'k toplant ı lar ında görüşü
leceği cihetle, burada bir açık oylama meselesi 
olup olmadığı hususunda ilk t a tb ika t l a karş ı 
karşıyayız. Yani teşriî seçimler hakk ında 'bir 
değişik 'hususla ilk defa karşı karşıyayız. Bura
da açık oylamaya gidilip gidilmiyeeeği hakkın
da, Riyaset Divanınız, açık oylamaya lüzum ol
madığı Ikanaatiııdedirler. Çünkü mesele; Karma 
Komisyon raporu. Millet Meclisinde değil, Cum
huriyet Senatosu ile Millet Meclisinin Imüşterek 
toplantıs ında, yani birleşik toplant ıda görüşüle
ceği cihetle Riyaset bir açık oylamaya, iht iyaç 
olmadığı kanısındadır . Ancak 'her ihtimale ve 
her halde birinci ta tb ika t ında da mümkün ol
duğu kadar çok sarahate kavuşabilmesi için açık 
oya gi tme hususunda da bir mahzur yoktur . 
Muamele Yüksek Heyetin il'k ta tb ikat ıd ı r . Açık 
oya, da gidilebilir. îşari reyle de yapılabil ir . Bu 
sebeple evvelâ açık oya gidilmesi hususunu ka
bul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etmi-
yeııler... İtt ifakla 'kalbul. edilmiştir. 

Bvvelâ şimdi maddelerini oylıyalım : 
(1 nci madde t ekra r okundu.) 
Bir inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmı-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bir inci madde acık oylarınıza, arz edilmiştir. 
MADDB 2. ----- 1 nci maddede ısözü geçen ka

nunun 2 nci geçici maddes i aşağıdaki şekilde 
değişt ir i lmişt ir : 

Geçici madde 2. -— Genel oyla seçilmiş olan 
Cuni'huriyet Senatosu üyeleri için iki yıl sonraki 
birinci yenileme ve dört yıl sonraki ikinci ye
nileme, bu kanuna ekli 2 sayılı 'listedeki (A) , 
(B) ve (C) gruplar ı arasında, Cumhur iye t (Sena
tosunun özel bir leşiminde B a ş k a n ta ra f ından 
yapı lacak ad çekme ile belli olur. Birinci yeni-
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lemeye tabi olmuş bulunan grup, ikinci yenile
me için ad çekmeye 'girmez. 

iki yıl sonra yenilenmesi ıgereken Cumhur
başkanınca seçilmiş üyelerin üçte 'birinin tesbi-
ti için ad çekme, 1 nei fıkrada söz konusu bi
rinci yenileme için yapılacak ad çekme ile aynı 
günde yapılır. 

1 ııci fıkrada söz konusu ikinci yenileme için 
yapılacak ad ee'knıe ile aynı günde de, Cumhur
başkanınca seçilmiş üyelerin üçte ibiri için ikinci 
ad ce'kme yapılır. 2 ııci fılkrada söz konusu ad 
çekme ile görevi sona ermiş bulunanların yeri
ne seçilmiş olanlar, işbu fıkrada bahis konusu 
ad çekmeye girmezler. 

2 ve 3 ncü fıkralar gereğince yenilenmesi 
gereken Cumhurbaşkanınca seçilmiş Cumhuri
yet Senatosu idelerinin ıgörev süresi, 1 ııci fık
rada s-öz konusu ad çekmelerden sonra genel 
oyla yapılan seçimin oy -verime günü sona erer. 

Cum'hurbaşkanınea seçilip de 2 ve 3 ncü fık
ralar gereğince yapılan ad çekmelere giren, an-
ca'k, bu ad çekmelerin her ikisinin sonucunda 
da seçimi yenilenmemiş olan üyelerin görev sü
resi de, 1 ııci fıkra gereğince yapılan her ilki ad 
çekmede kendisine isabet etmemiş olan grup 
için genel oyla yapılacak secimin oy verme gü
nü sona erer. 

Cumhuriyet Senatosu 'Başkanı için ad çekme 
işlemleri hiçbir halde uygulanmaz. Hakkında ad 
çekme işleminin uygulanması yukardaki fıkra
lar ıgereğince gerektiği 'halde, Cumhuriyet Se-
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natosu Başkanı olduğu için bundan istisna edi
len Cumhuriyet Senatosu üyesinin görev süresi 
de 5 nei fıkrada gösterilen günde sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yolk. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Katnü 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci madde de açık oylarınıza arz edilmiş
tir. 

MADDE' 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyerı? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun Bakanlar Kurulu 
tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabili edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen? 
Yok. Tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 ve 2 ııci maddeler açık oylarınıza arz edil
miş bulunmaktadır. Sayın üyeler lütfen oyla
rını kullansınlar. 

Birinci açık oy muamelesi için loyuuu kullan-
mıyan arkadaş 'var mı? Birinci açık oylama iş
lemi Ibi t iniştir. 

îkinci açık oy muamelesi için oyunu kullan
ın ıyan sayın üye varsa lütfen oylarını kullan
sınlar, Oylama işlemi bitmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Yüksek Şûrası Birlik Konseyi ve Milliyetler 
Konseyinin vâki daveti üzerine; müşterek Baş
kanlık Divanları ve parti gruplarının yaptıkla
rı toplantılar sonunda; Sovyet Rusya'yı ziyaret 
edecek Türk Parlâmento Heyeti Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Suad Hayri Ür
güplü'nün, Cumhuriyet Senatosu adına üye ola
rak da Mustafa Özer (Antalya), II al it Sar ikaya 
(Çanakkale), Nihat Pasinli (Erzurum), ve Kâ
mil Karavelioğlu (Tabiî Üye) nun serildiklerine 
dair Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının 
sini- okutuyorum. 

tezkere-

'Genel Kurula. 
ıSovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yük

sek Şûrası Birlik Konseyi ve milliyetler Kon
seyinin vâki daveti üzerine, Ounrlıuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisimizi temsil en 'Sovyet -Rus
ya yi ziyaret edecek olan 12 üyelik Heyetimiz, 
Müşterek Başkanlık Divanlarının ve onu ımii-
ta-akıp parti gruplarının yaptıkları toplantı
lar neticesinde Cum'huriyet Senatosundan: 

A. P. den C. Senatosu Antalya Üye-si Sayın 
Mustafa özer, 

C. II. P. den C. 'Senatosu Çanakkale Üyesi 
Sayın Ilalit ISarıkaya, 

Y. T. P. den C. 'Senatosu Erzurum Üyesi Sa
yın Nihat Pasinli, 
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Tabiî üyelerden C. Senatosu Üyesi 'Sayın 

Kâmil Karavelioğlu, seçilerek (Başkanlığa, bil
dirilmişlerdir. 

Türk Heyetine Başkanlık mevzuunda iki 
'Meclis Başkanları arasında vuku 'bulan muta
bakat üzerine 'bu ziyarette Cum/huriyet Senato
su 'Başkanı (Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi 'Suad Hayri Ürgüplü) m ün B'aşka.nlılk et
mesi tıakia.ri'ür etmiştir. 

IMillet Meclisi 'Grupları da. seçimlere başla^ 
,mış olup ikmal edilince 'Türk Heyeti tekemmül 
etmiş olacaktır. 

Keyfiyeti Yüksek tensiplerinize arz ederim. 
Cumhuriyet ISenatosıt Başıkam 

'Suad Hayri Ürgüplü 
BAŞKAN — Gidecek heyette C. 'Senatosu

na isabet eden kontenjandan gruplar adayları
nı hildiraııiş bulunmaktadırlar. Heyetin terek-
•küp tarzına göre seçim yapmaya mahal yoktur. 
Bu .beyetin biraz 'önce dknna.11 sonuçtafci ©ayın 
üyelerden, terekkübetmesi ve 'C. 'Senatosunun 
•bu şekilde temsil edilmesi kabul edilmiştir. 

Oum'huriyet Senatosu üyelerinin ise çimi 'ka
nunu tasaıısı üzerinde <oyunu 'kullauımıyan sa
yın üye var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

1962 yılı Bütçe Kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılmıaısınıa dair ıkanun tasarısı üze
rinde sayın 130 üye oyunu kullanmış, 120 'ka
bul, 6 ret, 4 <;c'kinserle tasarı kabul 'edilmiştir. 

4 . 1 . 1961 tarihli -ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 'bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve 
'bu 'kanuna 'bâzı bükümler 'ehlenmesi hakkında. 
kanun tasarısı için 132 oy kullanılmıştır. 91 ılca-
bul, 02 ret, 9 çe'kinser, tasarı kanunlaşmıştır. 

(MALİYE BAKANİ PERİİD MELEN" — 
Sayın Baş'kan, ısöz ricıa, 'ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MALİYE BAKANİ FEM'D MELEN — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; Yüce Se
nato, (kesif bir çalışma, dikkatli 'bir inceleme so
nunda, huzurunuza gelmiş olan 11 vergi kanu
nu tasarısını -görüşmüş ve kabul 'etmiştir. 

19.2.1963 0 : 2 
Hükümet adına., Yüce 'Senatoya ve onun ıko-

mıisyomuna şükranlarımı 'arz 'etmeyi vazife sa
yıyorum. 

Muhterem senatörler; baş ta türlü düşünen
ler meveuddlmakla beraber, habul !buyuı*muş 
'Olduğunuz kanunlar, vergi reform kanunla.-
rıdır. Bizim meselelerimizin hallinde dünya 
.mahfilleri bunu böyle karşılamışlardır. Tatbik 
(meselesine (geldiğimiz zaman, mükelleflerin de 
bunu 'böyle karşılıyacaıklarını umarım. 

Bu kanunu takiben bâzı tasarılar d<a getiri
lecektir. Gider Vergisi, Harçlar ve daha başka 
birkaç tasarı ile birçok yenilikleri pek kısa 
zamanda huzurunuzla arz edeceğiz. 

Bu tasarılar da kanunlaştıktan sonra vergi 
sistemimiz, malî, ekonomik ve sosyal fonksi
yonlarını yeter derecede ifa etmiş olaeıa'ktır. 

Kabul etmiş olduğunuz bu tıasarıla'r gibi ye
ni getireceğimiz tasarı kırım da yüce tasvipleri
nizle maslha.r olacağını umuyoruz. 

Lütfedip bir hafta müddetle bizim izahatımı
zı tıalkibettiğiniz için tekrar tekrar Yüce Sena
toya şükranlarınıızı arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 24 'Mayıs 1961 tarihli ve '304 
sayılı Cumhuriyet 'Senatosu üyelerinin seçimi 
Kanununun 4 neü maddesi ile 2 nei geçici mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki 'kanun teklifi
nin açı'k oya 'arz edilen ikinci maddesi üzerin
de Sayın 137 üye oy kullanmış, 122 'kabul, 12 
•ret, '3 çekimser oyla. ikinci nıaıddc de 'kabul edil
miştir. (Salt 'çoğunluk'vardır. 

Aynı tasarının 'aynı surette 'açı'k 'oya. vaz'edi
len birinci maddesi üzerinde 'Sayın 138 üye <oy 
'kullanmış, 123 kabul, 11 ret, 4 çekimser, iki 
boş oyla birinci madde de 'kabul edilmiştir. Bu 
madde için de salt çoğunluk vardır. 

Gündemimizde görüşüleee'k başka muad
ele olmadığından 21 Şubat Perşembe günü saat 
15 de toplanılmak üzere Birleşimi Kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,20 

...v >&<> ..+... 
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31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında kanuna 

verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoglu 
Mucip Ataklı 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri TopçuogTu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 133 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 48 

Çekinse rler : 9 
Oya katılmıyanlar : 50 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

İhsan Hâmit Tigrel 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizfl.me.it tin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

KARS 
Turgut Göle 
.Mehmet Haz er 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nrısret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
AİKİıUkerinı Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet A l Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Farak Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa • 1 
Ömer Ergün 
Sadi Koeaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluc 
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TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaravelioğİLi 
Sami Küeiik 
Selahattin Ö/gür 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mac i t Zererı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İsken der Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
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[Reddedenler] 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirck 
Fethi Başak 
Etlıeın Mcnemencioğlu 
Rifal O/.fürke/me 
Ö/el. Şahinci ray 
Sabahattin Tanın an 

İZMİR 
Enis Karışu 
(Jah.it Oku re r 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeelrigil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

BALIKESİR 
Lnver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztas 
Hasan A M Türker 

BURSA 
Baki (!üzey 
ŞsM'ef Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
.Mehmet Emin 'Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl. Ertııg 

ESKİŞEHİR 
(} av si Uçagök 

MANİSA 
Refik Uhısoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşen»] 

RİZE 
Neeip Daııişoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğ-lu 
Cali it Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TRABZON 
Yusu 1; Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik tııci 

TABİÎ ÜYELER 

Vehbi Ersü 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kasım Hancıoğlu 

BOLU 
Kah mi Arıkaıı 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
İSPARTA 

Suat Seren 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozca] J 

TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emaııullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
.Mehmet Özgün eş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurılakııler 
GENEL OYLA SECİ 

LEN ÜYELER 
ADANA 

Calip Avşar 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

Hıfzı Oğuz Bekata (B. 
ibrahim Saffet Omay 
(t.) 
Mansur Uhısoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
Fikret. Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İlisan Sabri Çağlayan 
Cahit. Ortay 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi. Erdoğan 

[Oya hatıhmy anlar] 
ELÂZIĞ 

lvasi m. (liray 
ERZİNCAN 

Fehmi lîaysoy 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Ha lif Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Tulüp Özdolay 

İSTANBUL 
Xurullalı Esat Süıue 
(I) 
Bere. Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulus m an 

KOCAELİ 
i ' i l ' a l O z d c s ( İ. > 

KONYA 
Muhittin Kılıe 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

— 294 — 

http://Jah.it


C. Senatosu B : 47 19 . 2 .1963 O : 2 
SAKARYA 

Turhan Kapan!ı 
(Bşk. V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Üemalettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet (Jekemoğlu 
Rıfat Öçten (W.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bula d oğlu 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğiu 
Nevzat Sengel 
Âdil ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanıma verilen oyların 

TABİÎ ÜYELER , 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Atakl ı 
Emanul lah Celebi 
Kâmil Karavel ioğlu 
Os/maıı Koksal 
Sezai O 'Kan 
Dahri Özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaku le r 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nur i Adem
oğlu 
Mehmet Ünal di 
Sak ıp Önal 

ADIYAMAN 
Bali l A ğ a r 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlıı 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağımasİ ! 
Osman Afişi roğlu 
Rifat E t k e r 
Sabit. Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet I lkuçan 

sonucu 

(Katımı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 120 

Reddedenler : 6 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar 52 
Açık üyel ikler 3 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Kelimi Alpaslan 
AYDIN 

Cikret Tm-hangil 

B A L I K E S İ R 
Ktıver Aka 
S" T "1 ' / 1 ^' 1 v "1 -

i! amdı Ugıızbeyoglu 
Hasan Ali Türker 

^ L E C İ K 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topeuoğlu 

EOLU 

Sırrı Uzunhasauoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Haki Güzey 
ÇANAKKALE 

i i • t i 
.-\n Aksoy 
I I 1*1 Ci 1 
11 a lı t; ha r ikaya 

/"4 A *TT7"TT1T 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

( 'ahit Akyar 
Mehmet Hinin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ha m it Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin T.anguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
1 Nuret t in Aynuksa 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

G A Z İ A N T E P 
Zeki İslâm 
Nizamett in Özgül 

GİRESUN 
Sabahat t in Oriıoıı 

HATAY 
Sabahat t in Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Caviî Tevfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İ S P A R T A 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Oevi ımüğiu 
Elhem Meımmeneioğl 1.1 
Rifal Özlürkcine 
özel Şahiııgİray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Kul fi i.uzcah 
Kııis Kaıısu 
Cahit Oku rer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgu t Göle 
Mehmet I lazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca. 

i Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

1 !! üstıii Dikecligil 

Hüseyin Kalpaklmğlu 
KOCAELİ 

Lûtf i Tokoğlu 
KONYA 

Mustafa Pineldi 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
< »srnan Cevdet Krkııt 
A. Bahatt in Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuiunay 
Nüvi t Yetk in 

MANİSA 
Kmin Acar 
Fer i t AlpiskeııdeT 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

M A E A Ş 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
AİMİülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
ıMuallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpola t 

N E V Ş E H İ R 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
1 Kudre t Ray han 

ORDU 
Şevket Köksai 

SAKARYA 
1 Turhan Kapan ' ; 
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SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Öı der 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevi'ik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omav 
C't) 

Mamur Ulusoy 
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TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut K a rakını 

[O il a kal ti 
AYDIN 

Osman Sainı Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Gebe, I oğlu 

BOLU 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Celimi Baysoy 

GİRESUN 
Mehmet İznıen (B.) 

HAKKÂRİ 
Adil Türk oğlu 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
I<Ylhi Başak 
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UŞAK 

Kâmil CoşkunuğİLi 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalm 
Amil Antus 

Imıyanlar] 

KOCAELİ 
İÜ fa t Özdeş. (!.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

MUĞLA 
Hal dun Menteşeoğl u 

NİĞDE 
İzzet (Tener 

Hidayet Aydıııer 
Enat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulur* 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kurnrulıı 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetüğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Kesat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Sahir Kurutluoğîu 
Âdil Ünlü 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BOLU 
Rahmi Arıktın 

[Reddedenler] 
BURSA 

ihsan Saltri Oağlnyan-
gü 
Şeref Kayalar 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Çekinserler] 
GÜMÜŞANE 

Halıit Zarbım 
SİİRT 

Tiâtii' Aykut Karnk 
VAN 

Işık 

Nuru 11 ah Esat Sümer 
(İ.) 
Sabahattin Tanman 
Borç. Turan 

KARS 
Sim Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 
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[Açık üyelikler] 
Mskişelıir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 
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O. Senatosu B : 47 19 . 2 .1963 O : 2 
1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir.) 

Oye sayısı : 185 
Oy verenler : 132 

Kabul edenler : 91 
Reddedenler : 32 

Çekinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 50 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
TABIÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sezai 0*Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Ahmet Yıldız 
Mu zaf f er Yuve 1 n kuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Kabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otaıı 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
HaMt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi l'ji'doğan 
İhsan Hamit Tigıvl 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi S an alan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birant 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca. 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci ATI 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusun an 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özlbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlıı 

NEVŞEHİR 
î. S.. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşveî Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Ktımrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemez o ğl u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasf-i Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç, 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Arkal ın 
Âmil Art us 
Hidayet Aydı ne r 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünakiı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan gi I 

BALIKESİR 
Enver Aka 
İlam di Oğu zbeyoğl 11 
Hasan Ali Türk e r 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Oüzey 
Şerci' Kayalar 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Duru 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçjagök 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
TaMp özdoLay 

İSTANBUL 
Et hem Menenıencioğl n 
R'ıl'at Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Ne vzat Özerdemli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpa ki loğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskcnder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

SAMSUN 
Cem ai ettin Bulak 

TRABZON 
Şevket Bula d oğlu 

TABİÎ ÜYE 
Emanullah Çelebi 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Çekinserler] 
GÜMÜŞANE 

Hal it Zarbım 
İSPARTA 

Suat Seren 
İZMİR 

Ömer LfıH'i Bozealı 

[Oya kaklmıyanlar] 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtil' Aykut 

TRABZON 
Yusuf Demirdae' 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Mehmet özgüııeş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunekaıuıt 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp ön al 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
ibrahim Saffet Om av 
(t) 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Kadri Ö/tas. 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan} 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
CV1A l Urtuğ 

ERZİNCAN 
belimi Bay soy 

GİRESUN 
Mehmet izm en (B.) 

HAKKÂRİ 
Adil Tiirko&lu 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nuru! lalı Esat Sümer 
(D 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

KARS 
Sırrı Atalay 
(Bşk. Y.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç/liigil 
Sn ad. Uayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 

Hilal Özdeş (I.) 

KONYA 
Muhittin Kılı e 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
izzet Gener 

RİZE 
Neeip Danişoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çeke m oğlu 
Rıfat öçten (B.) 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Cogkunoğlıı 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sahir Kımıtluoğhı 
3 dil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 



C. Senatosu B : 47 19 . 2 .1963 O : 2 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 
maddesi ile 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 1 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Pal iri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa
l ı n 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
()sınan Alişdroğlu 
Ilifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Man sur UTusoy 

ANTALYA 
Meihıimet îlıbuçiam 
Mustafa Özer 

Üye »ayısı : 185 
Oy verenler : 137 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler 12 
Çekinserler : 3 

Oya katıLnuyanlar 45 
Açık üyelikler • 3 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Pehmi Alpaslan 
AYDIN 

Osman Saitli Sarı 
Pikret Turhaııgi! 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlvı 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Gefooloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otaıı 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
flalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazı-m Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

EDİRNE 
Talisin Barıguoğlu 

) İ İ U 

ELÂZIĞ 
liasiım Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi San alan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagÖk 

GAZİANTEP 
Zek.i İslâm 
Nizam ettin özgü I 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adala 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlıı 
E th em Me'ı ı e m e n e i oğ 1 u 
tf-ifat Öztürkçiıne 
Özel Şahin giray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi P.ozcalı 
Pnis Katısu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdom 1 i 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Oh uz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Kmiııı Açar 
Ferit Alpiıskeındeır 
Refik Ijlıısoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerîm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğlıı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

C. Senatosu B : 47 
SİNOP 

>Mip'!ii Batur 

SİVAS 
'Rıfat Öçten 
Zıya Önder 
Hulusi SÖylenıezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selamı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbal-oglıı 

19 . 2 .1963 O : 2 
TRABZON 

Y 11 s ı.ı i' Oemirdağ 
TUNCELİ 

.Mehmet Ali Demir 
URFA 

Vasfi Gkrĝ er 
Esat Mahmut Karakıırt 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
Neşet Çetintaş. 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfık inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

('evat Acıkabil 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergim 
Enver Kök 
Kâzım Orîbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettkı IIluç 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Lmanullah Celebi 

ADANA 

Sakıp Önal 

AYDIN 
tskendor Cenap 10M:e 

BURSA 
Baki Güzey 
Fjercf Kayalar 

İSPARTA 
Suat Seren 

İZMİR 

Cahit Okurer 

KARS 
Turgut Göl® 

SAMSUN 
Fethi Tevctog'u 

TABİÎ ÜYELER 
Osman Koksal 

[Çekinserler] 
UŞAK 

Kâmil Ooşkunoğlu 

SİİRT 

Lâtif Aykut 

O. BAŞKANINCA SE-
ÇÎLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 

VAN 
Faruk Işık 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tıınçkanat 
Sd'kı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz l'u'kata 
(B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(t.) 

BALIKESİR 
Kadri öz taş 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan 
«il 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
/ek i Arsan 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamil. Tigrel 
(Bşk. V.) 

[Oya kattlmvyanlar] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi Bay soy 
HAKKÂRİ 

Âdil Türikoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Nurullalı Esat Siimer 
(1.) 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

KARS 
Sırrı Atuilav (Bşk. V. 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
RiCat Özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü. 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Lvliya 
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ORDU 
Zeki Kum rain 

ftVAI 
Ahmet Oekemoglu 

C. Senatosu B : 47 19 . 2 . 1963 0 : 2 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalojrîu 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hasan Kangal 

Sahir Kurutluoğİu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
istanbul 
Samsun 

1 
1 
î 

Yekûn 3 



C. Senatosu B : 47 19 . 2 .1963 O : 2 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 
maddesi ile 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 2 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muza £'f er Yurdaküler 

GENEL OYLA SEÇ! 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
I ta.1 il Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
İlasını Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
YV.ysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

(Jckinserleı. 
Oya katılnnyanhır 

Acık üyelikler 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ha ıil di Oğ uz bey oğ 1 u 
Hasan Ali Türk er 

BİLECİK 
Talât Omu 

BİNGÖL 
Sabri Tepeli oğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı 1 Tz u n h a san o ğ 1 u 

BURDUR 
Hüseyin O tan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
i lazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Duru 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bangnoğlu 

ELAZIĞ 
RaKİm Oirav 

185 
138 
123 

11 
4 

44 
3 

ERZURUM 
Nurettin Ayımksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçjagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizumettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhun 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rıfat öztürkçino 
özel Sahingiray 

İZMİR 
İzzet. Birana 
Ömer Lûtfi Bo/ealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulu sm-an 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet. Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüviıt Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
lîhsan Akpola-t 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NtĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet G-ener 
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ORDU 
Eşref Ayinin 
Şevket, Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kazını Yurdakul 

SAMSUN 
(Vıııalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batuı-

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanuilah Çelebi 

ADANA 
Mehmet Nuni Âdem 
oğlu 

C. Senatosu B ; 47 
SİVAS 

Rıfat öçten 
Ziya, Önder 
Hulusi Süylcnıezoglu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Sekimi Üren 

TOKAT 
()snıa.n ilaeıbaloglu 

TRABZON 
Şevket Buladoğln 
Vusul' Demirdaj>-

19 . 2 . 1963 O : 2 
TUNCELİ 

M e h m e t Ali D e m i r 

URFA 
Vasfi. Ceıger 
Esat Mahmut K ara kurt 

YOZGAT 
Sadık Ari ııknıae 
NTeşet Çeliiıtas 

ZONGULDAK 
Tarık lîeınzi Dallan 
Akif Eyidoğatı 
Tevfik Fııci 

[Reddedenler] 
:-iakıp Önal 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kava la r 

İSPARTA 

Sual, Seren 

İZMİR 

Cahit Okıırer 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Ae.ıkahn 
Âmil Ar t us 
Hidayet Aydıuer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzını Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Ulu e 

KARS 

Turgut Göle 

SİİRT 

Latif Aykut 

I Çekimserler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Jîefet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Cliirsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Mehmet özgün ey 
Selâhattm özgür 
Haydar Tunekanat, 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA 
SEÇİLEN ÜYELER 

ADANA 
(falip Avşar 

VAN 
Varidi. Işık 
CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Kocas 

TABU ÜYELER 
Osman Koksal 

UŞAK 
Kâmil Ooşkımoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Rekata 
(B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(T-) 

BALIKESİR 
Kadri. Öztaş 

BURSA 
İ lısau Saİni Çağ!ayangi 
('ahit, Ortaç (I.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
î lisan Hamil, Tigrel 
(Bşk. V.) 

/ Oya katı Imıy anlar] 
ELÂZIĞ 

Celal Ertug 
ERZİNCAN 

Kelimi Bays oy (1.) 
HATAY 

Adil Tiirkoğlu 

İSTANBUL 
Şevket, Akyürek 
Nuruflalı 10s;ıt Sümer 
(I.) 
Sa.balıat tin Tanınan 
Den; Turan 

KARS 
Sırrı Ata I ay (Bşk, V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
H. üsey i n Kal pakl loğ I u 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
iti fal Özdeş (L) 
Küt fi Tokoğlu (f. Ü. 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 

MANİSA 
Orhan Süersan 
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MARAŞ 

X et I ini Kjvlaya 
ORDU 

Zeki. Kuıurulu 
SAMSUN 

l'Vlhi. rIYvHoı>-lu 

StVAS 
Alınu-L OcketuoğJu 

TOKAT 
Zilini l'.clil 

TRABZON 
lû'şal Zalo^lu 

/ A rıh ü-yeliM 
Kslvişohiı-
ist animi 
Samsun 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇtLEN ÜYELER 

Hasan lvangal 
Sakiv Kurut]uoğlu 
Kagıp Üneı-
Adil Üıılu (İ.) 

TikİM 3 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

KIK'KVIODİNOİ lUlUiEŞhl 

19 . 2 . 1063 Sah 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
( - ÎKÎNOÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve C. Senatosu Geçici Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/307, 1/355, 2/12, 
2/66, 2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171, C. 
Senatosu 1/186) (S. Sayısı : 85) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 2 . 1963] 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/278; C. Senatosu 1/170) (S. Sayı
sı : 69) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

v ! 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER j 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER \ 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içiş
leri, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/136; C. Senatosu 
1/169) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma tarihi : 
16 . 2 .1963] 

2. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ka
nununun 62 nci maddesinin son fıkrasının yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Tarım ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/237; C. Senatosu 1/147) (S. Sayısı : 
77) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1963] 

3. — Seylâptan dolayı İrası hasar gayrimem-
lûk enharı sagirenin sureti tathiri hakkındaki 
2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/199; 
C. Senatosu 1/148) (S. Sayısı : 78) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 .1963] 

4. — Îzalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kadırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/191; C. Sena
tosu 1/149) (S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1963] 



Donem : 1 
Toplantı 2 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı 

T a p u ve K a d a s t r o Genel Müdür lüğü uçucular ına verilecek uçuş 
t azmina t ı hakk ındak i kanun tasar ıs ının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Sena tosu Mal î ve İkt isadi İşler ve Bütçe 
komisyonlar ı r apor la r ı ( M . Meclisi 1/278, C. Senatosu 1 /170) 

(Not : Millet Meclisi sıra sayısı : 13) 

Millet Meclisi 
(İenel Sekreterliği : . 2 . 12(2; 

Kanunlar MüdürH'e-ja 
Savı : 2S6İ - 1-1124 

(T . \ I IU T RİYKT SKNATOKU BASK \X\A(\ IX A 

Millet Meclisinin 1 . 2 . 1963 tarihli. 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Tapu ve kadas t ro Genel Müdür lüğü nette ular ına verilecek uçuş tazminat ı hakk ındak i k a n u n 
tasarısı , dosyası ile bir l ikte sunulmuştur 

Saygılarımla, Miilcl Meclisi Başkanı 
F uad Sır m ev 

Sol : Hu, taşar) 2 . 9 . 1962 tarikindi Ha-şkanhkra di- koansı/ona havali edilmiş e< (ienel Kanı
lan 20 . I . 19(İ2 re 1.2. 1922 tarihli 27 r< 2-< m i l>irl eşimi erinde i nicel il, re ivedilikli (/öriişiilerek 
kah'ul edilmiştir. (M. M relisi S. Saif-isı : 12) 

Mali ve İk t i sad i İşler Komisyonu raporu 

j Cumhuriyet Senatosu 
alî ve //»'. İşler Komisyona S . 2 . 1962 

Esas No. : 1/170 
Karar No. : 22 

Yüksek Başkanl ığa 

Komisyonumuza, havale buyurulan Tapu ve Kadast ro (ienel Müdürlüğü uçucularına verilecek 
uçuş tazminat ı hakkındaki kanun tasarısı 

Komisyonumu/un 7 . 2 . '196o tarihli Toplantısında. ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
bahis konusu tasarı gerekçesiyle birlikte madde madde incelendi ve görüşüldü. Tasarı , gerekçe
sinde de belirtilen hususlar komisyonumuzca da. benimsendiğinden kanun tasarısı 'Millet Meclisin
ce tasvibedilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince G. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su 

nıdur. 
(•umhııriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

l>ıı raporda Başkan ve 
ıSözcii. 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Balıkesir 
/•/'. Ali Türker 

Manisa 
O. Sücrsan 

.Kâıtip 
Sinop 

S. Bahir 

İstanbul 
S. T anman 

Mardin 
K. Ora! 11. 

Ankara 
İL Kik er 

İzmir 
/ / . Onat 

Sivas 
Söylemezoğlu 

Giresun 
AS'. Orhan 

Kütahya, 
0. C Erk al 

('umhuriyet Senatos u 
Bütçe Komisyonv 

Esas No. : 1/170 
Kara)- No. : 677 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

/ / . :> . JMi.ı 

Millet Meclisinin 1 . 2 . 1!)(>:> tarihli .'!8 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilerek Ko
misyonumuza havale edilen «Tapu ve Kadastro Gene! Müdürlüğü uçucularına, verilecek uçuş tazmi
natı hakkında kanun tasarısı» ilgili vekâlet, temsilcilerinin iştirakiyle î) . 2. 1!M>:> tarihli toplantımız
da tetkik ve müzakere olundu : 

Tasarı, gerekçesinde de belirtilen hususlar komisyonumuzca da benimsendiğinden kanun tasarısı 
Millet Meclisince kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa umulur. 
Başkan vekil i Sözcü Balıkesir Bursa 

Sakarya Ankara Söz hakkını mahfuzdu i'. Söz hakkım ıvıaiıhız. 
Kâzım Yurdakul Niyazi Ağırnaslı Kadri Öztas f. Sabri (Jaglayan</H 

1 )iyarbakı r 
Azmi Erdoğan 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Malatya 
Muhalifim 

Nüvit Yetkin 

Ordu 
Şevket Koksal 

Va n 
Faruk İşık 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Söz hakkını, mahfuz. Haydar Tmıekanal 
Suphi Gürsoytrak 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 69 ) 



MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL UTTİĞİ METİN 

Tapu re Kadastro denet Mü-
dürlüğ ü uçucular ı. n a t - e ril ee ek 
uçuş tazminatı haklımda kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü Aero 
fotogrametri uçuş ekibini teş
kil eden personelden: 

a) Baş pilot ve pilotlara 
maaş veya ücret tutarının 
% 8 0 , 

b) Uçuş ekibine dâhil olup 
uçuş görevlerine pilotla bera
ber katılmaya mecbur olan uçuş 
Şube Müdürü (Aero fotogramet
ri uçucusu) Baş râsıt, râsıt, 
başmakinist, makinist, hava fo
toğrafçısı ve telsizcilere maaş 
veya ücret tutarının % 60 nis-
betinde aylık tazminat verilir. 
Bu tazminat aylıklarla beraber 
ödenir. Bu kanunla verilen taz
minatlara 7244 sayılı Kanunun 
3 ve 4 ncü maddeleriyle 
24 . 2 . 1961 tarih ve 263 sayı
lı Kanunun aynı maddelere da
ir hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — Sıhhi heyet 
raporuna müsteniden uçuştan 
ayrılan baş pilot ve pilotlara 
uçuş ekibine dâhil diğer perso
nel, Genel Müdürlük emrinde 
başka bir vazifeye nakledilir
ler. Bunlardan baş pilot ve pi
lotlara uçuştan ayrıldıkları sı
rada almakta oldukları maaş 
veya ücret tutarının % 50 si 
uçuş ekibine dâhil diğer perso
nele uçuştan ayrıldıkları sırada 
almakta oldukları maaş veya 
ücret tutarının % 40 ı her ay 
yıpranma tazminatı olarak ve
rilir. 

Bu kanunla verilen tazmi
natlara 7244 sayılı Kanunun 
3 ve 4 ncü maddeleriyle 

A [ALÎ. YL İKTİSADİ İŞLE! i 
KOMİSYONUNUN KABUL 

LTTİGİ MLTtN 
Tapu re Kadastro (lenel Mü
dürlüğü 'ueue ularına verilecek 
uçuş tazminatı hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si genel kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTUE KOMİSYONUNUN 
KABİL ETTİĞİ METİN 

Tapu ve Kadastro denet Mü
dürlüğü uçueulanna verilecek 
uçuş tazminatı halkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 69 ) 



Millet Meclisi metni 
24 . 2 . 1961 tarih ve 263 sayılı 
Kanunun aynı maddelere mü
tedair hükümleri uygulannıas, 

MADDE 3. — Aero fotogra-
metri uçuş ekibine dâhil olma
yıp da muvakkat vazife ile 
uçuş esnasında tayyarede vazi
fe alanlara her uçuş saati başı
na (7) şer lira verilir. Ancak 
bu suretle bir ay zarfında ve
rilecek para maaş veya ücretle
ri tutarının % 30 unu geçemez. 

MADDE 4. — Vazife uçuşu 
yapan uçucular ile uçuş esna
sında tayyare içerisinde vasife 
alanlardan uçuştan mütevellit 
kaza neticesinde sakat kalan
lara (10 000), memuriyetten 
daimî olarak ayrılanlara 
(15 000), şehit olanların maaşa 
müstahak dul ve yetimlerine, 
yoksa kanuni mirasçılarına 
(20 000) lira tazminat verilir. 

MADDE 5. — Uçuştan mü 
tevellit sebeplerle tedavi veya 
hava değişimi dolayısiyle uçuş 
yapamıyan uçuculara hâdise 
tarihinden itibaren bir sene 
müddetle uçuş tazminatı veri
lir. 

MADDE 6. — 5602 sayılı 
Tapulama Kanununa 6383 sa
yılı Kanunun ikinci maddesi 
ile eklenen Ek: 1, 2, 3 ve 4 ncü 
maddeler yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 8. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

-_ 4 __ 
Malî İktisadı Ko 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. - Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
5 nci madde ajoıen kabul edil
miştir. 

I 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : m ) 

P>. Ko. 

MADDE 3. — Millet Meclis] 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil 
mistir. 

MADDE 5. - Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

j MADDE 8. - Millet Meclisi 
| Genel Kurulunca kabul edilen 
| 6 ncı madde aynen kabul edill-
: mistir. 

i MADDE 7. — Millet Meclisi 
| Genel Kurulunca kabul edilen 
| 7 nci madde aynen kabul edil 
j mistir, 

I MADDE 8. — Millet Meclisi 
; Genel Kurulanca kabul edilen 
j 8 nci madde aynen kabul edil

miştir. 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. Senatosu 
İçişleri, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 

raporları. (M. Meclisi 1/346; C. Senatosu 1/169) 

(Not : Millet Meolisi Sıra Sayısı : 43) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 2 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3791 -18844 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 1 . 1963 tarihli 37 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 10 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 30 . 1 . 1963 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Komisyonu 5 . 2 . 1963 

Esas No : 1/169 
Karar No : 19 

YÜKSEK BAŞKANLI&A 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının, Millet Meclisinin 30 . 1 . 1963 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen metni; ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tet
kik ve müzakere edildi. 

Tasarı, örtülü ödenek ile diğer bakanlık ve dairelerin bütçelerindeki haber alma tahsisatları
nın, gayeye uygun sarfını temine mâtûf bulunduğu cihetle Millet Meclisinin tasvibettiği metin 
aynen kabul edilmiştir. 
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Yalnız komisyonumuz, maddenin son fıkrasındaki «takdirine bağlıdır» sözünü, geniş anlanıiyle 

değil, yeni atananların; olumlu anlamda yetkili oldukları mânasında aldığını, belirtmeyi, kayda 
değer görmüştür. 

Havalesi gereğince Malî ve iktisadi İşler Komisyonuna tevdi buyıırulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
Muğla 

FT. Menteşeoğlu 

Üye 
îzmir 

Muhalefet şerhim eklidir 
ö. L. Bozcah 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Üye 
Konya 

S. Çumrah 

Kâtip 
Sivas 

Takdir kelimesinin yetki 
olması kaydiyle 

Z. önder 

Üye 
Tekirdağ 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. Üren 

Muhalefet şerhi 

Üye 
Tabiî Üye 
0. Koksal 

Üye 
Niğde 

K. Bayhart 

.7 . ;J , 1963 

1. — Maddenin 2 ııci fıkrasının (örtülü ödeneğin sarf yerinin ve hesaplarının nasıl tu
tulup tasfiye edileceğinin tâyin ve takdiri Başbakana aittir. Vesikalar halef olan zata 
devrolunur) olarak tedvin suretiyle vesikalann devri takdire bırakılmaz. Zira, aksi halde 
sarf yeri, sarf maksadı hakkında konulan hüküm ile 3 neü fıkradaki memnu sarfiyat bili
nemez. 

2, — 5 nci fıkra sarf yerlerinin tesbiti, tayin ve tanzimidir. Tahakkuk yerine aslında 
olduğu gibi (Tanzim olunur) olarak düzeltilmesi lâzımdır. 

'S. — Son 6 ncı fıkradaki evvelce görülmüş hizmetlerin karşılığının ödenmesi, yeni 
gelen bakanın takdirine bırakılamaz. Maksat yeni bakanın ödemesini temin olduğuna gö?c 
(ödenmesine yeni atananlar yetkilidir) seklinde tashihau tedvininin yerinde olacağı miita-
lâasiyle maddeye muhalifim. 

îzmir Senatörü 
Ömer Lûtfi Bozcah 

C. Senatosu S. SAVIM : 84 ) 



Malî ve İktisadi işler Komisyonu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/169 
Karar No. : M 

8 . 2 . 1968 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 30 . 1 . 1963 tarihli 37 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen (1050) sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nei maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı. 

Komisyonumuzun 7 . 2 . 1963 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 
Tasarının getirdiği yenilikler ve gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun 

mütalâa edildiğinden Millet Meclisince kabul edilen metin aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Bu raporda 

Başkan ve Sözcü Kâtip 
Gaziantep Sinop Ankara (liresun 
Z. İslâm S. Batur R. Etker ti. Orhon 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

Manisa 
0. Siler san 

İstanbul 
S. T anman 

Mardin 
K. Oral 

îzmir Kütahya 
H. Onat 0. C. Erkut 

Sivas 
H. Söylemezoğlv 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/169 
Karar No: 67 

Bütçe Komisyonu raporu 

14 . 2 . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 30 . 1 . 1963 tarihli vo 37 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen «1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kaıranunun 77 nei maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı» komisyonumuzun 14 . '? . 1963 1'irihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz her ne kadar örtülü ödeneğin sarfının bâzı formalite ve takyidata tabi tutulmasını 
uygun görmemekte ise de tatbikattaki aksaklığın giderilmesine hizmet edeceği mülâhazasiyle tasarının 
MilleJ Meclisi (îenel Kurulunda kabul edildiği şekliyle ve aynen kabulüne ittifakla karar vermiştir. 

(lenel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasvibine firz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan vekil i Sözcü Sekreter " 
Konya Sakarya Ankara Bitlis 

Mvhütin Kike Kâzrm Yurdakul Niyazi AğırnasU C. Geboloğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 84 ) 
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Siirt 

Lâtif Aykut 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoyti 

Ha 

Bursa 
/. Sabrı Çağlayangil 

Yrai) 
•ak Faruk [şık S 

Tabiî Üye Hakkâri 
ydar Tunçkanat Âdil Türkoğlv 

Konya 
M, Dinekli 

Ordu 
evkel Kök,mi 

Malatya 
\ Nüvit Yetk 

Diyarbakır 
Azim Erdoğan 

Balı kesil' 
Kadri öztas 

in 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 84 ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 4669 sa
yılı Kanunla değişik 77 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 77. — Başbakanlık bütçesine (ko
nulan örtülü ödenek; 

a) Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hiz
metleri için, 

b) Devletin yüksek güvenliği ve yüksek 
menfaatlerinin isterleri için, 

e) Siyasi, sosyal konularla, kültür ve Dev
let itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetle
rin sağlanmasında Hüki'mıel icapları sayılan 
maksat ve gayeler için, 

Sarf edilir. 

ör tülü ödeneğin sarf yerinin ve hesapları
nın nasıl tutulup tasfiye edileceğinin ve hangi 
vesikaların halef olan zata devrolunacağmııı 
tâyin ve takdiri Başbakana aittir. I 

örtülü ödenek, Başbakan'm ve ailesinin şah
si masraflarına ve siyasi partilerin idare, pro
paganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı bütçelerinin haberalma ödenekleri, hizme
tin gerektirdiği ve ilgili Bakanın takdir ede 
eeği gizli istihbarat işlerine sarf edilir. 

Başbakanlık bütçesindeki örtülü ödenek ile 
diğer Bakanlık ve dairelerin bütçelerindeki ha
beralma ödeneklerinden yapılacak harcamalar, 
Başbakan, Maliye Bakanı ve sorumlu Bakan 
tarafından müştereken imza edilmiş karama- j 
meye dayanılarak tahakkuk ettirilir. Merkez 
Saymanlığınca bu ödemelerin yapılması, karar- 1 
nameyi imza eden Bakanların yerlerini muhafa- j 
za, etmelerine bağlıdır. I 

Başbakanlığa veya ilgili Bakanlıklara yeni I 
atanmalar yapıldığında, evvelce görülmüş hiz- I 
metlerin karşılığının ödenmesi, yeni atananların | 
takdirine bağlıdır. | 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 84 ) 

K E L E R I KOMISYONUNUN KABUL 
RTTlfit METİN 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. - Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 



MALÎ VE İKTİSADİ İŞLEK KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiş
tir.. 

BÜTUE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. ----- Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiş
tir.. 

Madde 77. — Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen 77 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayıaı : 84 ) 
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Millet Meclisi metni 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Kv. 

MADDE 2. - Millet Meclisi metninin '2 ıı 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MAOÜIO o. Millet Meclisi amininin :j n< 
maddesi avneıı kabul edilmiştir, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 84 ) 



Malî ve İktisadi İşler Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nei madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen. 3 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

B. Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiş 
tir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 84 ) 





Dönem : 1 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayın: 

4.1.1962 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve C. Senatosu geçici 
komisyon raporu (M. Meclisi 1/290; C. Senatosu 1/182) 

Not : (M. Meclisi S. Sayısı 64) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sanı : 3005/14911 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1963 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 17 . 9 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10 . 2 . 1963 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 64) 

Geçici Komisyon raporu 

(Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 17 . 2 . 1963 
Esas No: 1/182 
Karar No: 12 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

(İenel Kurulun 7 . 2 . 1963 tarihli ve 42 nei Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyona 
havale buyurulan 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı komisyonumuzun 16. 2 . 
1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle sabah ve öğleden sonraki oturum
larında her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair Bakanlık temsilcisinin verdiği mufas
sal bilgiler tetkik mevzuu olan kanun tasarısının taşıdığı esprinin pratik ve teorik alandaki ehemmiyeti 
ve getirdiği yenilikler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildi. 

86 



_ 2 — 
Ancak : Tasarının 3 nen maddesiyle tadil olunan Vergi Usul Kanununun 40 nei maddesine göre 

tesbit olunan götürü matrahların ilgili meslekî teşekküller ve belediyelerce mûtat ilân vasıtalariyle 
mükelleflere duyurulmasının ve bu hususla ilgili yönetmelikte açıkla um ası ve yine tasarının 4 neü mad
desiyle tadil edilen Vergi Usul Kanununun 46 nei maddesinde; tasrih edilen yönetmelikte muhtelif ille
rin birbirine yakın ve verim bakımından aynı durumda olan bölgelerine ait zirai kazane. ölçülerinde 
ahenk sağlanması için gerekli hükümlere yer verilmesi temennisi ile komisyon üyelerinden Bursa Se
natörü İhsan Sabri Oağlayangil'in 10 . 12 . 1960 tarih ve 5/632 sayılı kararname; ile yürürlüğe1 konu
lan yönetmelik hükümlerine göre, harice satılan gemilerin : Satış bedelleriyle mukayyet değe;rleri ara
sındaki farkın, o yılın kazancı olarak vergilendirilmeyin a,lmae;.ık yeni gemiler üzerinden ayrılacak 
amortismanlara mahsubedilmesi hakkında tasarıya geçici bir madde eklenmesine ela ir önergesi toplan
tıya iştirak eden 9 üyeden 5 inin ekseriyetiyle kabul edilmiş olduğundan bu teklif tasarının sonuna 5 
nei geçici madde ejlarak ilâve edilmek suretiyle bahis konusu kanun 1 aşarisinin eliğe;r maddeleri Millel 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul e;elilmiştir. 

Öncelik ve; ivedilikle Gene] Kurulun tasvibine arz edilmek üzeuv Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Bu mazbatada Sözcü Kâtip 
Gaziantep Ordu Balıkesir 

Geçici 5 nei maddeye muhalifim. Geçici 5 nei maddeye muhalifini. Sö hakkım mahfuzdur. 
Zeki İslâm Söz hakkım mahfuz. Kadri Öztas 

Şevket Koksal 

Konya Bursa îzmir 
('Seçici5 nei maddeye muhalifim. Söz hakkım mahfuz. \, Söz habkkım saklı. 

Mustafa Dinekli t. Sabri Cağlayangil Hilmi Onat 

Kayseri Manisa Ankara 
Muhalifim Söz hakkım mahfuz. Geçici 5 nei maddeye muhalifim 

Hüseyin Kalpaklıoğlu Refik Ulusoy Rıfat Etkcr 

C Senatosu ( S. Sayısı : $Ş i 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ÜTTİGİ 
METİN 

4,1. 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. —• 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrasına aşa
ğıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir : 

5. Vergi matrahları 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanununun değişik 54 ncü maddesinin 2 
numaralı bendi uyarınca tesbit edilen mükel
lefler tarafından, vergi incelemeleri sırasında, 
giderleri tevsik edilemezse. 

MADDE 2. — Aynı kanunun «Birinci ki
taba inin ikinci kısmının ikinci bölümünün bas
lığı. «İkmalen re'sen ve idarece tarh» şeklin
de değiştirilmiş ve bu bölüme, aşağıdaki mü
kerrer 30 ncu madde eklenmiştir : 

Verginin idarece tarh t 

Mükerrer madde 30. — Verginin idarece 
tarhı; 29 nen ve 30 ncu maddeler dışında kalan 
hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için ver
gi kanunları ile muayyen zamanlarda müraca
at etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine 
tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmeme
leri sebebiyle zamanında tarh edilemiyen vergi
nin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece 
tarh edilmesidir. 

Bu takdirde vergi, 131 nci madde mucibin
ce tanzim edilen yoklama fişine müsteniden 
tarh olunur. 

Bu şekilde tarh olunan vergilerle cezaları
na ilişkin ihbarnameler bir taraftan, mükelle
fin bilinen adresine posta ile yollanır; diğer ta
raftan mükellefin adını, soyadını, hesap numa
rasını,, işini, adresini tarh edilen verginin ve ke
silen cezanın miktar ve cinsini gösterir bir ilân 
vergi dairesinin ilân koymaya mahsus mahal
line asılır. 

İlânın asılması keyfiyeti ve tarihi tuta
nakla tesbit olunur. 

Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi 
için geçmesi gereken itiraz müddeti mükellefin 
bilinen adresinde tebligat yapıldığı ahvalde 
tebliğ tarihinden, aksi halde işbu tutanakla 
tesbit olunan ilân tarihinden ba?lar. 

S 
n-EÇtOl KOMİSYONUN KABUL HTTÎOT 

METİN 

/ . / . V)C)1 tarihli ve 213 saıjılı Vergi Usul Ka-
nunuuuu bâz i maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanana bâzı hükümler eklenmesi hakkında kamun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş-

I MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi-
| len metnin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş-
I tir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 86 ) 
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Millet Meclisi Metni 

MADDE 3. — Aynı kanunun 40 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

Götürü matrahların tesbiti 

Madde 40. — Götürü ücretler, götürü ti
caret ve serbest meslek kazançları her ilçe mer
kezindeki takdir komisyonu tarafından ilçe hu
dudu dahilindeki belediyeler ile ilçe merkezin
deki Ticaret ve Sanayi Odası, Özel kanunlara 
göre kurulmuş meslek teşekkülleri, varsa iş 
ve işçi Bulma Kurumu şubelerinden ve takdir 
komisyonunca lüzum görülen hallerde diğer da
ire, kurum ve teşekküllerden mütalâa alındık
tan sonra aşağıdaki usul dairesinde ilçe için 
yıllık tesbit olunur : 

1. Götürü ücretler, götürü ticaret ve ser
best meslek kazançları iş ve hizmet nevi ve 
grupları itibariyle her iş ve hizmet nevi ve 
grupu için beş derece üzerinden tesbit olunur 

2. Takdir Komisyonunun bu kararları, uy
gulanacağı ilk malî yıldan en az iki ay önce 
takdirin ilgili bulunduğu il veya ilçe merkezin
deki belediyelere, ticaret ve sanayi odalarına 
ve varsa takdir olunan götürü matrahların iş 
ve hizmet nevi itibariyle taallûk ettiği meslek 
teşekkülüne ve ilin en büyük maliye memuru
na imza karşılığında verilir. 

3. Aynı il belediyesi sınırlan içinde mev
cut ilçeler için (Bu ilçelerin belediye sınırları 
dışında kalan kısımları dâhil) bu takdirler; 
il takdir komisyonunca ve bu ilçelerin hepsine 
şâmil olmak üzere yapılır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 46 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazanç ölçülerinin tesbiti 

Madde 46. — Zirai kazanç ölçüleri, (45 nci 
maddenin 1 numaralı bendinde yazılı ölçüler 
ile kara ve su avcılığına mütaallik olanlar ha
riç), Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu tara
fından hazırlanacak yönetmelik esasları daire
sinde zirai kazançlar il komisyonlarınca tak
dir ve tesbit olunur. 

Zirai kazançlar il komisyonları, zirai kazanç 
ölçülerinin takdir ve tesbitinde aşağıdaki esas
lara uyar. 

Geçici Eo. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 86 ) 
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Millet Meclisi Metni Geçici Ko. 

a) Zirai faaliyetlere tesir eden tabu ve ik
tisadi şartlar bakımlarından önemli farklar gös
teren bölgeler ayrılır; 

b) Çeşitli ziraat nevileri ile çeşitli ziraat 
makina ve aletleri ayrı ayrı, vasıf ve şartlar 
bakımından birbirine uygunluk ve yakınlık gös
terenler belli gruplar içinde birleştirilmek su
retiyle nazarı itibara alınır; 

c) Zirai işletmelerin bölgeleri itibariyle 
özellikleri ve ortalama verim kabiliyetleri göz 
önünde tutulur; 

d) Ortalama satış fiyatının tesbitinde Hü
kümetçe tâyin olunan ve takdir sırasında yü
rürlükte bulunan fiyatlar, Hükümetçe fiyat tâ
yin olunmıyan mahsuller için takdirin yapıldığı 
yıldan önce gelen son takvim yılı içindeki ma
hallî toptan piyasa fiyatı esas tutulur. Fiyatın 
temevvüç ettiği hallerde ortalamasına itibar 
olunur; 

e) Özellik gösteren ziraat nevilerinde Zirai 
Kazançlar Merkez Komisyonunca bu ziraat çe
şitlerinin mahiyetlerine uygun olarak tayin 
olunacak esaslar nazarı itibara alınır. 

Zirai kazançlar il komisyonları, zirai kazanç 
ölçülerinin uygulanmaya başlanılacağı ilk tak
vim yık içinde mezkûr ölçüleri tesbit ederek 
bu yılın Nisan ayı sonuna kadar zirai kazançlar 
merkez komisyonuna gönderirler, 

Zirai kazançlar merkez komisyonu, illerden 
gelen zirai kazanç ölçülerinden hatalı ve nok
san bulduklarını gerekçesiyle birlikte alâkalı 
komisyonlara iade eder. 

Zirai kazançlar il komisyonları merkez ko
misyonunca iade olunan ölçülerdeki maddi ha
taları düzeltirler; takdire taallûk eden hu
suslarda ise ya ölçüleri yeniden takdir ederler 
veya ilk kararlarında ısrar edebilirler. îl ko
misyonları ısrar kararlarında ısrar sebeplerini 
açıklamaya mecburdurlar. 

Ancak zirai kazançlar il komisyonlarınca ve
rilen ısrar kararlan uygun görülmediği takdir
de, uygun görülmiyen ölçüler yerine merkez ko
misyonunca toplantıda mevcut üyelerin ittifa-
kiyle re'sen ve nihai olarak yeni ölçüler tâyin 
ve tesbit olunur. 

Kara ve su avcılığında 45 nci maddede yazılı 
ölçülerden 2 numaralı bentteki ölçünün tesbiti 
ile iktifa olunur, Bu ölçü % 70 (dâhil) nisbetin-

(.!. Senatosu S. Sayısı : 86 ) 
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den az olmamak üzere, zirai kazançlar merkez 
komisyonu tarafından re'sen tesb.it ulunu t1.» 

MADDE 5. — Aynı kanunun 4.9 ucu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

uygulama. Mir esi 

Madde 4i». — Zirai kazanç ölçüleri üç yıl 
iem tesbit olunur, j£u kadar ki öiçüleiin tesbi-
tme esas olan "unsurlarda önemli, değişiklikler 
vuku bulduğunun anlaşılması halinde, Zirai 
Kazançlar Merkez Komisyonu, bu Ölçülerin uy
gulama süresini lüzumlu gördüğü zirai faaliyet 
ve mahsul nevileri için bir yıldan aşağı olma
mak üzere kısaltmaya yetkilidir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 72 nci madde 
smin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Takdir Komisyonu, mahallin en büyük mal 
memurunun veyahut tevkil edeceği memurun 
başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetki
li bir memurundan ve seçilmiş üç üyeden kuru
lur. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 73 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

üyeler tüccarlar için Ticaret Odasınca diğer 
sanat ve meslek erbabı için bunların mensubol-
dukları mesleki teşekküllerce kendi üyeleri ara
sından veya haliçten seçilir. Bu teşekküller, 
Takdir Komisyonu Başkanının yapılı talebi 
üzerine en geç bir ay içinde üç asil ve üç ye
dek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet 
samanında yerine getirilmezse üyeler mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tarafından seçilir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazançlar Li Komisyonu 

Madde 83. — Zirai kazançlar İl Komisyonu 
valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, 
ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezin
deki Ziraat Bankası şube müdüm ve seçilmiş 
dört üyeden kurulur. Ormancılığa ilişkin ko
nuların görüşülmesinde komisyona veteriner 

ih'(:r\ l\v. 

MADDE 5. - - Millet Meclisince kabul edi-
ı ÎÜH niötnin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiş-
} tir. 

MADDE 6. - Millet Meclisince kabul edi
len metnin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

j MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi-
j len metnin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiş-

I 

I 
| 
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Î 
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j MADDİ 8. — Millet Meclisince kabul edi-
j len metnin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiş -
İ tir, 

( 8. Bayisi ; HU ) 
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müdürü yerine orman işletme müdürü veya 
tevkil edeceği bir temsilci katılır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 84 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

V y e I, e rin s e cilm e si 

Madde 84. — Zirai kazançlar il komisyonu
nun seçilmiş üyelerinden ikisi Mahallî Çiftçi bir
likleri, biri il ziraat odası ve biri de il ticaret 
odası tarafından mmtaka çiftçileri arasından 
seçilir. 

Bu odalar ve birlikler valinin yazılı tebliği 
üzerine en geç bir ay içinde komisyon üyelerine 
ve onların bir misli yedek üyeyi seçerek adları
nı valiye bildirmeye mecburdurlar. 

ÜyeCler bu sure içinde seçilip bildirilmedikle-
ri takdirde vali tarafından seçilir. 

Ziraat ve ticaret odaları ve çiftçi birlikleri 
bulunmıyan yerlerde bunların seçeceği üyeler, 
aynı esaslar dairesinde belediyelerce seçilir. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 85 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazançlar merkez kornis;ıonv. 

Madde 85. — Zirai kazançlar merkez ko
misyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığında, Gelirler Genel Müdürü, Gelirler Ge
nel Müdürlüğünün iki, Tarım Bakanlığının üç, 
Çiftçi Birlikleri Federasyonunun bir, Ziraat 
Odalar Birliğinin iki ve Devlet tJretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğünün bir temsilcisinden ku
rulur. 

Başkanın mazereti halinde komisyona ko
misyon üyelerinden veya hariçten tevkili edece
ği kimse Başkanlık eder. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 89 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ntsap 

Madde 89. — Bu kısımda yazılı takdir, tah
rir ve tadilât komisyonları tam mürettepleriyle 
toplanır ve mutlak ekseriyetle karar verirler. 

Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları 
müretteplerinin beşte üçü ile toplanabilir ve | 

"Gıeçie-i K'O 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 86) 
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mürettep üye sayısının ekseriyetiyle karar ve
rirler. 

Bu kısımda yazılı komisyonlarda reylerin 
müsavatı halinde başkanın bulunduğu taraf ek
seriyet saytlır. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 177 nci mad
desinin 1, 2 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

1. Satınaldıkları malları olduğu gibi veya 
işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tu
tan 400 000 lirayı veya satışlannın tutarı 
440 000 lirayı aşanlar; 

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki 
işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri 
gayrisâfi iş hasılatı 80 000 lirayı aşanlar; 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde 2 numaralı bentte 
yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tu
tarının toplamı 400 000 lirayı aşanlar; 

MADDE 13. — Aynı kanunun 213 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Çiftçi işletme defteri 

Madde 213. — Zirai işletme hesabını ihtiva 
eden çiftçi işletme defterinin sol tarafına Oelir 
Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde gösteri
len giderler, sağ tarafına da aynı kanunda gös
terilen hasılat kaydolunur. 

Gider hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki 
bilgileri ihtiva etmesi lâzımdır. 

1. Sıra numarası, 
2. Kayıt tarihi, 
3. Muamelenin nev'i, 
4. Meblâğ. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 227 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Defter tutmak mecburiyetinde olmıyan mü
kellefler vergi matrahlarının tesbiti ile ilgili 
giderlerini tevsika mecburdurlar. (Götürü usul
de tesbit edilen giderler hariç). 

MADDE 15. — Aynı kanunun 242 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Gelir Vergisi Kanununun 54 ncü maddesi
nin 2 numaralı bendine göre vergi matrahlan-
nın tesbitinde gerçek giderleri nazara alınan 

Oeoiei Ko. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiş 
tir. 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 86 ) 
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mükellefler, bu giderlerini tevsik edecek vesi
kaları saklamaya mecburdurlar. 

Gelir Vergisi Kanununa göre sair kazanç ve 
iratları üzerinden vergilendirilecek mükellefler, 
vergi matrahının tesbitinde nazara alınacak gi
derlerini ispat edecek vesikaları muhafaza et
mek mecburiyetindedirler. 

MADDE 16. - - Aynı kanunun 243 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

l']kim sayan, beyanı 

Madde 243. — Zirai işletmeleri, Gelir Ver
gisi Kanununun 12 nci maddesine göre hasılat 
bildirimine esas alınan ölçülerinin üstünde bu
lunan çiftçiler, zirai işletmelerinin (gezici hay
vancılıkta kışlaklarının) bulundukları köy ve 
mahallelerin muhtarlıklarına müracaatla ekim 
sayım beyanında bulunurlar. 

1. Çiftçinin soyadı ve adı; 
2. Çiftçinin ikametgâh adresi; 
3. Zirai işletmenin (gezici hayvancılıkta 

kışlaklarının) bulunduğu yer; 
4. Ekimde : Geçen yılın Ekim ayı sonun

dan beyanın yapıldığı yılın Kasım ayı başına 
kadar ekilen arazinin genişliği ve ekimin nev'i; 

5. Hayvancılıkta : Beslenen hayvanların 
cins ve miktarları; 

8. Meyvacılıkta : icabına göre, meyva ve
rebilecek hale gelmiş ağaç sayısı veya bunların 
dikili bulunduğu arazinin genişliği; 

Âdi ortaklıklarda beyanın ortaklardan biri, 
aile reisi beyanında aile reisi tarafından yapıl
ması kâfidir. Bu takdirde diğer ortaklarla eş 
ve çocukların ad ve soyadları, ikametgâh adres
leri ve hisseleri beyanda bulunan tarafında,!? 
deftere yazdırılır. 

Ekim ve sayım beyanı her yılın Kasım ayın
da yapılır. 

Maliye Bakanlığı iklim şartları bakımından 
özellik gösteren illerde beyan süresini değiştire
bilir, 

Ekim ve sayım beyanları sözlü veya yazılı 
olabilir. Beyanlar, beyanı yapanlar tarafından 
imza veya mühürle tasdik edilir. 

Beyan varakaları iki nüsha olarak tanzim ve 
bir nüshası beyan süresinin sonundan itibaren 

9 — 
G-eçici Ko. 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiş-
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15 gün içinde ilgili vergi dairesine makbuz kar
şılığında teslim edilir. 

Kayıt işlerini kendi imkânları ile tekemmül 
ettiremiyecek durumda olan muhtarlıklara va
li] liderce gerekli yardımda bulunulur. 

MADDE 17, — Aynı kanunun 245 nci mad
desinin birinci f:krası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri 243 ncü mad
de hükümlerine görü yapılan beyanların doğru
luğunu tahkik ederler. 

MADDE 18, — Aynı kanunun 277 nci mad
desi aşağıdaki nekilde değiştirilmiştir : 

Hayvanlar 

Madde 277. — Zirai işletmelere dâhil hay
vanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet 
bedelinin tesbiti mümkün olmıyan ahvalde ma
liyet bedeli yerine emsal bedeli alınır. Bu hük
mün tatbikinde emsal bedeli, işletmenin bulun
duğu mahal (Gezici hayvancılıkta kışlak) için 
zirai kazanç, komisyonlarınca tesbit edilmiş 
olan ortalama maliyet bedelidir. 

MADDE 19. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
kerrer 315 nci madde eklenmiştir : 

.1 zalan bahryele,ı• ıısuliylc amortisman 

Mükerrer madde 315. — Bilanço esasına gö
re defter tutan mükelleflerden dileyenler, amor
tismana tâbi iktisadi değerlerini, azalan bakiye
ler üzerinden amortisman usulü ile yok edebi-
lirler. 

Bu usulün tatbikinde; 
1. Her yıl, üzerinden amortisman hesapla

nacak değer, evvelce ayrılmış olan amortisman
lar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. 

2. Bu usulde uygulanacak amortisman nis-
beti % 25 i geçmemek üzere normal amortis
man nisbetinin 2 katıdır. 

3. Bu usulde amortisman süresi normal 
amortisman nisbetlerine göre hesaplanır. 

Ü7Î sürenin son yılma devreden bakiye de
ğer o yıl tamamen yok edilir. 

(leçici Ko. 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 19. — Millet Meclisince kabul edi
len. metnin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

O. Senatosu ( S. Suyıst • HG > 
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MADDE 20. — Vergi Usul Kanununa aşağı
daki mükerrer 320 nci madde eklenmiştir : 

c) Amortisman usulünü seçme bakımın
dan : 

Mükerrer madde 32ö. — 1. İktisadi ve tek
nik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler 
için normal veya azalan bakiyeler usulü ile 
amortisman uâiuiernıdtrn yalına birisi uygulana
bilir. 

2. lur iktisadi değer üzerinden normal 
amortîsmari usvıiürat} güre amortisman ayrılma
sına ba:vlandıkt:,..ı eonra bu usulden tiönülemea. 

3. Brr iktisadi değer üaerinden azalan baki
yeler usûlünü göre amortisman ayı lmaya baş
ladıktan sonra normal amortisman usulüne ge
çilebilir. Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti 
beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirt
meye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu 
bildirimin yapıldığı beyannamenin taallûk etti
ği dönemden itibaren nasara alınır. Bu takdir
de henüs yok edilmemiş olan değer kısmı, 
bakiye amortisman süresine bölünmek suretiy
le eşit miktarlarla yok edilir. 

MADDE ili, — Aynı kanunun 328 nci mad
desinin son an a aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

Bu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin ye
nilenmesi isin mahiyetine göre zaruri bulunur 
veya bu husus La, işletmeyi idare edenierce ka
rar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu tak
dirde, satıştan tahassul eden kar, yenileme gi
derlerini karşılamak üsere, pasifte geçici bir he
sapta âzami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne 
sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılma
mış olan kârlar, üçüncü yılın vergi matrahına 
eklenir. 

Yukarıki esaslar dâhilinde yeni değerlerin 
iktisabında kullanılan kâr, yeni değerler üzerin
den bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amor
tismanlara mahsubedilir. Bu mahsup tamamlan
dıktan sonra, itfa edilmemiş olarak kalan değer
lerin amortismanına devam olunur. 

MABDM 22. — Aynı kanunun dördüncü ki
tabının üçüncü kismiına aşağıdaki üçüncü bölüm 
eklenmiştir. 

rieçiei Ko. 

MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 22. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

*? ri.ato.su i S. Sayısı : $6 \ 
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/ ilüşnumiit mevzuu 

EK MADDE I. Be'sen veya ikmalen tarh j 
edilen vergilerim bunlara ilişkin vergi cezaları
nın tahakkuk edecek miktarları mevzuunda, İda
re, aşağıda yapılı hususlarda, bu bölümde yer 
alan hükümler dairesinde mükellefler veya ce
zaya muhatap olanlarla uzlaşabilir. 

İ. Tarhiyatta bu kanunun 116, 117 ve 118 
ncı maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun 
dışında her türlü maddi hata bulunması. 

2. Tarhiyatta bu kanunun 369 neu madde 
sinde yazılı şekillerde yanılma halinin mevcud-
olduğunun nıükeiiei veya ceza muhatabı tara
fından iddia edilmesi. 

3. Vörgi ziyama sebebiyet verilmesinin ve 
ya usulsüzlük fiilinin işlenmesinin; mükellef ve
ya ceza muhatabı tarafından, kanun hükümle
rine gereği kadar nüfuz edememekten ileri gel
diğinin iddia olunması, 

4. Müphem, yoruma mütehammil bulunan 
hususlarda mükelleflerin ve cezaya muhatap 
olanların yanılmış bulunmaiaa, 

5. Tarhiyatta veya ceza kesmeyi gerektiren 
sebeplerin; Vergiler Temyiz Komisyonu ile 
Devlei Şûrası veya Maliye Bakanlığı tarafın
dan, mümasil hâdiselerde başka yönden müta
lâa edilmiş bulunması. 

Iizlcmıuuı in şihımlü 

EK MADDE 2. — Bu kanunun birinci mad
desinin şümulüne dâhil vergi, resim ve harçlar
dan hangilerinde uzlaşma yoluna gidileceği 
Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

Bu yetki il özel idareleri ile belediyelere ait 
vergi, resim ve harçlar için içişleri Bakanlığın
ca kullanılır. 

Ijz lavına komisyon lan 

EK MADDE 3. — Uzlaşma komisyonları; 
1. Genel bütçeye giren, vergi, resim ve 

harçlar için; illerde defterdarın veya tevkil 
edeceği zatın başkanlığında gelir müdürü ile 
varsa alâkalı versi dairesinin müdüründen 

(.ieçiei K-o. 

EK MADDE i. Millet Meclisince kabul 
edilen metnin 1 nci ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisince kabul 
edilen metnin 2 nci ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 3. - Millet Meclisince kabul 
edilen metnin 3 neü ek maddesi aynen kabul 
•dilmistîr. 

Sf'tı.ul u,st S. Nn ısı ili ) 
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(müstakil vergi dairesi yoksa gelir memurları 
arasından defterdarlıkça seçilecek birinden); 
üçelerde maimüdürünün (varsa müstakil vergi 
dairesi müdürünün) başkanlığında vergi me
murlarından ikisinden; 

2. îl özel idareleri bütçesine giren vergi, 
resim ve harçlar için illerde özel saymanlık 
müdürünün (olmıyan yerlerde gelir memuru
nun) ilçelerde özel saymanlık gelir memurunun 
başkanlığında illerde valiler, ilçelerde kay 
makamlar tarafından seçilecek iki üye; bele
diye bütçesine giren vergi, resim ve haclar için 
belediye başkanlarının başkanlığında belediye ı 
encümenlerince seçilecek iki üyeden; 

Müteşekkil üçer üyeden kurulur. 
Bu komisyonlar üyelerinin tamamının katıl-

masiyle toplanırlar ve ekseriyetle karar verir
ler. 

Komisyonların uzlaşabilecekleri en çok 
vergi veya cezanın miktarı Maliye Bakanlığın
ca tâyin olunur. Maliye Bakanlığı, muayyen 
vergi, resim ve haclarla bunlarla ilgili ceza
larda uzlaşma yetkisini münhasıran il komis
yonlarına verebilir. (Bu fıkradaki yetki özel 
idareler ile belediyeler komisyonları için içiş- j 
leri Bakanlığınca kullanılır.) 

Izla-sma talebi 

EK MADDE 4. — Uzlaşma için mükellef I EK MADDE 4. — Millet Meclisince kabul 
veya cezaya muhatabolanm bizzat veya resmî I edilen metnin 4 ncü ek maddesi aynen kabul 
vekâletini haiz vekili vasıtasiyle (Tüzel kişi- edilmiştir. 
lerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve ce- | 
maatler gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekkülle
rin kanuni temsilcileri marifetle) ve yazı ile 
yetkili uzlaşma komisyonuna başvurması şart
tır. | 

Uzlaşma talebi, bu kanunun 379 ncu madde
sinde, mükellef veya cezaya muhatabolanlar 
için tanınan itiraz süresi içinde yapılır. 

Re'sen tarhiyatta ilgili vergi dairesi, aynı 
süre içinde, her hangi bir taahhüdü tazammun 
etmemek kaydiyle, mükellefi veya cezanın mu
hatabını uzlaşma talebinde bulunmıya davet 
edebilir. 

C. SenatusM ( S. Sayısı • SG . 
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Uz laşîiuı fal e hinin l e tkihı 

'EK MADDE 5. — Uzlaşma komisyonları uz-
b.s'fifvp, müzakerecine başlamadan önce; 

1. Talebin dördüncü ek maddeye uygun şe
kilde ve müddeti içinde yapılıp yapılmadığını, 

2, Uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde 
bulunup bulunmadığını, 

İnceler. 

Talebin usulüne uygun şekilde yapılmadığı
nı veya, uzlaşmanın yetkisi dışında bulunduğu
nu tesbit ederse esasa geçmeden talebi redde
der. 

Talebin usule uygun şekilde yapıldığının ve 
komisyonun yetkisi içinde bulunduğunun anla
şılması halinde; mükellefin veya adına ceza ke
silenin de bulunacağı bir celsede meselenin esa
sını tetkik eder. Uzlaşma ile ilgili olarak yapı
lacak görüşmelere katılması için mükellefe ve
ya cezaya muhatabolana; görüşmenin tarihi ile 
yapılacağı yer ve saat uzlaşma komisyonu ta
rafından yazı ile '/e en RZ on gün evvelinden 
bildirilir. Su şekilde yapılacak müzakereler so
nunda uzlaşma vâki olduğu takdirde keyfiyet 
bir tutanak ile tesbit ve işbu tutanak komisyon 
başkan ve üyeleri ile mükellef v^& adına ceza 
kesilen tarafından, imza olunur. Bu varakanın 
bir nüshası ilgiliye derhal verilir, b.*r nüshası 
da üç gün içinde vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşma temin edilemediği takdirde (mü
kellefin veya adına ceza kesilenin uzlaşma ko
misyonunun dâvetine icabet etmemesi, komis
yona geldiği halde uzlaşma tutanağını imza
lamaması veya bu tutanağı ihtirazı kayıtla im
zalamak istemesi halinde de uzlaşma temin edi
lememiş sayılır.) Komisyonca bu hususu be
lirtmek üzere tanzim olunacak tutanağın birer 
nüshası üç gün içinde vergi dairesine ve ilgi
liye tebliğ olunur. Uzlaşmanın vâki olmaması 
veya temin edilememesi hallerinde, aynı vergi 
veya ceza için yeniden uzlaşma talebinde bulu
nulmaz. 

Bu maddede yazılı işlemler mükellef veya 
adına ceza kesilenin resmî vekâletini haiz ve
kili tarafından da yapılabilir. 

frecrej K.< 

EK MADDE 5. — Millet Meclisince kabul 
edilen metnin 5 nci ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu S. Sa^ 8 fi 
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Uzlaşma Komisyonu, muameleleri'niv I 
kesinliği 

EK MADDE 6. - - Uzlaşma komisyonlarının EK MADDE 6. — Millet Meclisince kabul 
ek 5 nci maddeye göre ılıtacakları uzlaşma tu- edilen metnin 6 ncı ek maddesi aynen kabul 
nakları kesin olup gereği vergi dairelerince edilmiştir. 
derhal yerine getirilir. 

Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde 
uzlaşılan ve tutanakla tesbit olunan hususlar 
hakkında bilâhara hiçbir mercie (Danıştay dâ
hil) itiraz ve şikâyette bulunamaz. 

Uzlaşma ve itiraz 

EK MADDE 7. — Müddeti içinde uzlaşma 
talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı 
uzlaşma talebettiği vergi veya ceza için, ancak 
uzlaşma vâki olmadığı takdirde itiraz yoluna 
gidebilir. 

Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi 
veya ceza için uzlaşma talebinden önce itiraz 
etmişse itirazı, uzlaşma işleminin sonuca bağ
lanmasından önce itiraz komisyonlarınca ince
lenmez: her hangi bir sebeple incelenir ve ka
rara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. 

Uzlaşmanın vâki olması halinde mükellef 
üserinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan 
birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); 
adına sadece ceza kesilmiş bulunan, üzerinde 
uzlaşılan işbu cezaya itiraz edemez. 

Uzlaşmanın vâki olmaması halinde mükellef 
veya ceza muhatabı tarhedilen vergiye veya 
kesilen cezaya, uzlaşmanın vâki olmadığına 
dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren 
genel hükümler dairesinde ve yetkili itiraz ko
misyonu nezdinde itiraz edebilir. Bu takdirde, 
itiraz müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış 
ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden iti
baren 15 gün olarak uzar. 

Uzlaşmanın vâki olmaması halinde, yakar
daki ikinci fıkra uyarınca durdurulmuş olan 
itiraz incelemelerine, keyfiyetin vergi dairesin
ce işarı üzerine İtiraz Komisyonunda devam 
olunur. 

Ödeme 

EK MADDE 8. — Uzlaşma konusu yapılan 
vergi ve cezalar; 

1. Uzlaşma vâki olduğu takdirde, uzlaşma 

EK MADDE 7. — Millet Mecliuince kabul 
edilen metnin 7 nci ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

| EK MADDE 8. — Millet Meclisince kabul 
edilen metnin 8 nci ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 86 ) 
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tutanağı yergi ve cezaların öderiz aamanln on
dan önm ilgiliye tebliğ edilmişse kannri Öde
me samanlarında; ödeme sa'n^man kı^nen 
veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişe 
ödeniş süreleri geçm!ş olanla1* IT alarma tutana
ğının tebliğimden itibaren bir ay içinde; 

9,. Uzlaşma vâki. olmadığı takdirde, hu ka
nunen 112, 368, ve 380 nen maddeleri hiik ;i^-
leri dairesinde; 

Ödenir, 

Uzlaşma •f talar da indirme 

EK MADDE 9. — Bu bölüm uyarınca üze
rinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376 
ncı madde hükümleri; baklanda 376 ncı madde 
hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bıı 
bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza mu
hatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya ka
dar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hâ
diseye 376 ncı maddenin uygulanmasını isteme 
hakkı mahfuzdur. 

Tüzük 

EK MADDE 10. — Uzlaşma müessesesi ve 
tatbikatı ile ilgili sair hükümler tüımkte belir
tilir. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 384 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti 
rilmistir : 

— İtiraz komisyonu, re'sen veya taraflardan 
birinin talebi üzerine îüzum görürse, hususi 
teknik bir bilgi veya ihtisasa taallûk etmiyen 
işlerde başkan veya üyeleri arasından belli 
edeceği bir zat, hususi teknik bir bilgi veya 
ihtisasa taallûk eden islerde bu zatın naipliği 
altında tarafsız bilirkişi marifetiyle arazi ve 
binaları gözden geçirmek, mükellefin defter ve 
vesikalarını incelemek ve her türlü tetkikatı 
yaptırmak, lüzumlu kimseleri çağırıp izahat ve
ya yazı ile malûmat almak veya mükelleften 
gayri üçüncü şahısların defter ve vesikalarını 
tetkik etmek veya ettirmek suretiyle inceleme
leri derinleştirir ve gerekirse yeni deliller isti-
yebilir. İlgililerin sözlü izahatı zapta geçirile
rek sahiplerine imzlattınhr. îtiraz mevzuu 
tarhiyat bir vergi incelemesine taallûk ettiği ve 

EK MADDE 9. - - Millet Meclisince kabul 
edilen metnin 3 ncu ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 10. — Millet Meclisince kabul 
edilen metnin 10 ncu ek maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23. 
len metnin 2? ne? 
tir. 

Millet Meclisince kabul edi-
•naddesi avııen kabul edilmis-

C. Senatosu S. Sayısı : 86 ) 
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bilirkişi raporu ile inceleme raporu arasında 
açık bir mubayenet mevcudolduğu takdirde; iti
raz komisyonu, karar vermeden önce incelemeyi 
yapanın ve mükellefin yazılı mütalâasını alır. 
Komisyonca tâyin edilecek müddet içinde bu 
mütalâanın verilmemesi halinde mütalâa veril
mekten sarfınazar edilmiş sayılır. 

MADDE 24. — Aynı kanunun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
değerlenmesi 

Geçici Madde 5. — Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte veya mütaakıp yıllarda ticari, 
zirai veya meslekî kazançları dolayısiyle yeni
den Gelir Vergisine girecek veya götürü usul
den (Zirai kazançlarda götürü gider usulü dâ
hil) gerçek usule geçecek olan mükelleflerin 
amortismana tabi iktisadi kıymetleri maliyet 
bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa bizzat ken
dilerince alış tarihindeki rayice göre tahmin 
olunacak bedeli ile değerlenir. Şu kadar ki, bu 
kıymetlerin alış tarihleri ile mükellefiyete gi
riş veya gerçek usule geçiş tarihi arasındaki 
yıllara ait amortismanlar tutarı bu değerden 
düşülür ve bakiyesinin amortismanına devam 
olunur. 

Mükellefçe tahmin olunacak bedelin fazla 
hesaplandığının tesbiti halinde bundan dolayı 
adına ceza kesilmez. 

MADDE 25. — Aynı kanuna aşağıdaki ge
çici 10 ncu madde eklenmiştir : 

Miidevver mahsullerin değerlenmesi 

Geçici Madde 10. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte veya mütaakıp yıllarda zirai 
kazançları dolayısiyle zirai işletme hesabı veya 
bilanço esasında yeniden Gelir Vergisine gire
cek veya götürü gider usulünden gerçek usul
lere geçecek çiftçiler, mükellefiyete girdikleri 
veya gerçek usullere geçtikleri yıla devredilen 
zirai mahsullerini maliyet bedeli ile, bu bedel 
belli değilse bizzat tâyin edecekleri bedel ile 
değerlendirirler ve çiftçi işletme defterinin gi
derler tablosuna bir kalemde kaydederler; bi-

Geciei Ko. 

MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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lânço esasında ise açılış bilançosunda gösterir
ler. 

Mükellefçe tâyin edilecek bu bedelin fazla 
hesaplandığının tesbiti halinde bundan dolayı 
adına ceza kesilmez. 

İlk defa götürü gider usulünde vergiye ta
bi olacak çiftçilerin evvelki yıllardan devreden 
mahsullerinin satış hâsılatının vergilendirilme
sinde, kazançlarını Gelir Vergisi Kanununun 54 
ncü maddesinin 1 numaralı bendine göre tes
bit edecekler gerçek miktarları ile indirilebile
cek giderlerinin, kazançlarını aynı maddenin 
2 numaralı bendine göre tesbit edecekler ise 
bilûmum giderlerinin hesabında evvelki yıllar
da ödenmiş olan bu kabil masraflardan sadece 
satışın yapıldığı yıla devreden mahsullere isa
bet eden kısımları nazara alınır. 

MADDE 26. — Vergi Usul Kanununa aşa- MADDE 26. — Millet Meclisince kabul edi-
ğıdaki geçici 11 nci madde eklenmiştir : len metnin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiş

tir. 
Yeniden değerleme 

Geçici Madde 11. — Bilanço esasına göre 
defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükel
lefleri (Kollektif, âdi komandit ve âdi şirket
ler dâhil) bilânçolarına dâhil amortismana tabi 
iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden 
ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösteri
len amortismanları, Maliye Bakanlığınca tesbit 
olunacak emsallerle çarpmak suretiyle aşağıda
ki şartlarla yeniden değerlerler : 

1. Yeniden değerleme neticesinde doğacak 
değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon 
hesabında gösterilir. 

Değer artışı, amortismana tabi iktisadi kıy
metlerin yeniden değerlenmesinden önceki net 
bilanço aktif değerlerinin, bu kıymetlere em
sal tatbikmdan sonra bulunacak net bilanço 
aktif değerlerinden indirilmesi suretiyle bulu
nur. 

Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymet
lerin bilançonun aktifinde yazılı değerinden 
pasifte yazılı amortismanın tenzili suretiyle 
bulunan miktarı ifade eder. 

2. Pasifte gösterilen değer artışı sermaye
ye ilâve edildiği, teşebbüs sahibi veya ortaklar 
tarafından işletmeden çekildiği veya her han
gi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği 
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takdirde, bu ameliyenin yapıldığı dönemin 
kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. 

3. Yeniden değerlemeye tabi tutulan ikti
sadi kıymetlerin amortismanları, değerlemenin 
yapıldığı hesap döneminden itibaren yeni de
ğerleri üzerinden ayrılır. 

4. Pasifte gösterilen değer artışları yu-
karıki 2 numaralı bent gereğince vergiye tabi 
tutulmuş ise yeni değerler üzerinden her yıl 
ayrılan amortismanların tamamı giderler ara
sına dâhil edilir. 

Değer artışlarının tamamı fon hesabında 
aynen muhafa edildiği takdirde yeni değer 
üzerinden ayrılan amortismanın tamamı yine 
gider kaydedilmekle beraber bunun değerle
meden mütevellit kıymet artışına tekabül eden 
kısmı aynı yılın kâr ve zarar hesabına alacak 
yazılır. 

Bu suretle işletmenin o yıla ait ticari ka
zançlarından indirilmemiş ve dolayısiyle ver
giye tabi tutulmuş bulunan amortisman fark
ları tutan kadar bir meblâğ, ayrıca vergileme 
bahis konusu olmaksızın, fon hesabına borç 
yazılmak suretiyle sermayeye ilâve olunabi
leceği gibi işletmeden de çekilebilir veya baş
ka bir hesaba naklolunabilir. 

5. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesa
bında topluca gösterilen değer artışları yekû
nundan yeniden değerlemeye tabi tutulan ik
tisadi kıymetlerin her birine isabet eden mik
tarlar ile bunların hesap şekilleri envanter 
defterinin ayrı bir sahifesinde müfredatlı ola
rak gösterilir. 

6. Yeniden değerlemeye tabi tutulan ik
tisadi kıymetlerin satışı halinde bunların fon 
hesabına dâhil bulunan hisseleri aynen amortis
manlar gibi muameleye tabi tutularak mez
kûr fon hesabından çıkarılır. Ancak yukarıki 
2 ve 4 numaralı bentler gereğince bu hisse
lerin tamamı veya bir kısmı fon hesabından 
daha evvel çıkarılmış ise satış kâr veya za
rarının hesabında sadece bakiye fonda kalmış 
bulunan değer artışı hisseleri nazara alınır. 

Bu maddeye göre yeniden değerlemenin 
yapılacağı zaman ve değerlemede nazara alı
nacak emsaller Maliye Bakanlığınca tesbit ve 
Resmî Gazete ile ilân olunur. 
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Zirai kazanç ölçülerinin uygulanma süresi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Zirai kazanç il ko
misyonlarınca 213 sayılı Kanun hükümlerine gö
re ve 1961 - 1963 yılları için tesbit edilmiş bu
lunan Ölçüler sadece 1962 yılı için uygulanır. 

1963 - 1965 yıllarında uygulanacak ölçüler, 
213 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen hü
kümlerine göre yeniden takdir olunur. 

1962 yılında elde olunan zirai kazançlar için 
uygulanacak götürü gider emsallerinden % 70 
nisbetinden az olanları, % 70 (dâhil) nisbetine 
iblâğ olunur. 

Zirai kazançlar il komisyonları üyelerinin 
yeniden seçilmesi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesini takibeden bir ay içinde, zirai ka
zançlar il komisyonlarının seçilmiş üyeleri, de
ğişik 84 ncü madde esasları dairesinde yeniden 
seçilirler. Eski komisyonlara dâhil üyelerin tek
rar seçimleri caizdir. 

Takdir komisyonları üyelerinin yeniden seçilmesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesini takibeden bir ay içinde, takdir 
komisyonlarının seçilmiş üyeleri, 213 sayılı Ka
nunun bu kanunla değişik 72 ve 73 ncü madde
leri esasları dâhilinde yeniden seçilirler. Eski 
komisyonlara dâhil üyelerin tekrar seçilmesi 
caizdir. 

Zirai kazançlarla götürü usulde vergiye tabi 
ücret ve ticari kazançların vergilerinin tarh 

ve tahsili 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1962 takvim yılında 
elde olunan zirai kazançlarla 1961 ve 1962 tak
vim yıllan götürü usulde vergiye tabi ticari ka
zançları; 1962 ve 1963 bütçe yılları götürü üc
retlerinin tarh ve tahsil dönemlerini (zirai ka
zançlarda beyanname verme süresi dâhil) 1963 
yılı içinde, bu mükelleflerin durumlarına uyan 
ileri tarihlere almaya Maliye Bakanlığı yetki
lidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince 
kabul edilen metnin geçici 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince 
kabul edilen metnin geçici 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisince 
kabul edilen metnin geçici 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisince 
kabul edilen metnin geçici 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Yürürlük ve yürütme 

MADDE 27. — Bu kanunun 18 ve 25 nci 
maddeleri 1.1.1962, diğer maddeleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 28. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Ko. 

GEÇICÎ MADDE 5. — 10 . 12 . 1960 tarih 
ve 5/632 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren 
yönetmelik hükümlerine göre, yerine daha iyi 
durumda gemi alınmak üzere harice satılmış 
gemilerin; satış bedelleri ile defter kıymetleri 
arasındaki farklar bu kıymetlerden ayrılacak 
amortismanlara mahsubedilir. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 27. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 28. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

»»-<< 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 7 
1962 yılı Bütçe Kanununa. bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1 405 C. Senatosu 1/190) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar vo Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1972 - 5.96' 

14 1963 

Mİ.LLKT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 2 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «1982 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnanıl 

Başbakan 

B. M. Düşülen Eklenen 

207 4 500 

476 1.1 4 500 

450 31 500 

GEREKÇE 

Birinci maddenin gerekçesi 

İzahat 

451 40 31 500 

(A/l) 

/ ç işleri fi ak anlığı 

Kasım 1962 ayı içinde Devlet lisan imtihanını kazanmış olan üç 
memura 1 500 lira hesabiyle 4 500 liranın verilebilmesi için ek
lenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

Mal.iy e B akanhğı 

Maliye Bakanlığı hesabına Siyasal Bilgiler Fakültesinde burslu 
olarak okumakta olanlardan son sınıf öğrencilerine imtihanların 
uzaması neticesinde Temmuz ayında da burs verilmesine mecbu
riyet hâsıl olması, sınıfta kalan burslu öğrencilere ait bursların, 
iyi dereceler tutturarak sınıf geçmiş olan bir kısım öğrenciye ve
rilmiş bulunması ve sınıf geçerek tekrar burs almaya hak kazanan 
öğrencilere burs verilmesi neticesinde 1962 yılı bütçesine konul
muş bulunan ödenek kâfi gelmemiştir. Şubat 1963 ayı için 126 öğ
renciye verilmesi gereken bursları karşılamak üzere 31 500 lira
nın ilâvesine zaruret görülmüştür. 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 



2 
B. M. Düşülen Eklenen İzahal 

Millî Eğitim Bakanhğı 

307 40 20 000 Tasar rufu m ü m k ü n görüldü »-imden tenzil edilmiştir. 
452 20 ÜOO Yabancı memleket lerde 4489 sayılı K a n u n u n 1 nci maddesinin (b) 

f ıkrasına göre staj y a p a n öğreti nenlerin aylık fa rk la r ına tert ibin-
deki ödenek kifayet etmediğinden İm miktarın eklenmesine lü
zum hâsıl olmuştur. 

Ticaret fi akan tığı 

305 12 19 000 İs tanbul Bölge Ticaret Müdür lüğü Ölçüler ve Ayar Başkontro lör 
lüğünün işgal e tmekte olduğu bina ihtiyacı karş ı l ıyamadığmdan 
Vakıflara ait yeni bir binanın kiralanmasına zaruret hâsıl ol
muştur . 
Bu i t ibar la ter t ib iudeki ödenek kifayet etmediğinden bu miktarın 
eklenmesine lüzum hissedilmişi ir. 

422 8 000) 
458 10 7 000) Tasarrufu mümkün u-ürüldüen'üıden ietızii edilmiştir. 

(ininni IH İH'I,Hİ Hakav.İHji 

201 12 70 300 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
206 11 2 000) Ter t ip ler inde bulunan ödenekler yıl sonuna k a d a r olan ihtiyaçları 

12 10 000) karş ı l ıyamadığmdan bu miktarlarır : eklenmesine ihtiyaç duyu! 
31 1 780) muştur . 

212 25 000 Bu ter t ip teki ödenek sene sonunu kadar olan ihtiyacı karşılıyama 
d ığmdan 25 000 liranın eklenmesine iht iyaç duyulmuştu] ' . 

214 1 520 Ter t ib iudeki ödenek vazife sıracında şehit < I üşen muhafaza memu
runun ailesine ödenmesi gereken miktarı karşd ıyamadığ ıudae 
1 520 liranın eklenmesine ihiiyuç hâsıl olmuştur. 

Torun tialnıitlı/)ı 

307 25 7 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
308 12 32 000 4598 sayılı K a n u n u n 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu mad

desi gereğince verilecek tedavi masrafları hakkında yönetmeliğin 
yürür lüğe konulması , Bakanlar Kuru lunca 18.12.1962 tar ihinde 
karar laş t ı r ı lmış bu lunmaktad ı r Bu yönetmeliğin 2 nci maddesine 
göre Hükümet , belediye ve daire tabipl ik ler i de resmî sağlık mü
essesesi sayı ldığından bu tabipl iklercc verilecek reçetelerin bedel
leri de ödeneceğinden tedavi masrafları talepleri fazlalaşacak bu 
.yüzden karşıl ıksız borç meydana gelmiş olacaktır . Bu itibarla 
32 000 l iranın eklenmesine ihtivae hâsıl olmuslur, 

429 20 10 000) 
50 5 000) T< aızi I i ııı ü ııi'k ii n <>-ü rü! n ı üst ü r 

C. S e n a t o s u ( S. Sayı-s* : ->7 ) 



B. M. Düşülen Eklenen İzahat 

(A/2) 

Ticaret Hakanlığı 

701 4 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 

725 30 10 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

<•. Seru;:..-u (S . Sayısı : S7 ) 
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İkinci maddenin gerekçesi 

Sağlık hizmetlerinin sosyallestiriîmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarih ve 224 sayılı Kanunun 
tahmil ettiği hizmetlerin ifası için 1962 yılı bütçesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kısmının 781 nci (Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun icabet
tirdiği fon karşılığı) bölümüne 10 000 000 lira ödenek konulmuştur. 

Sözü edilen kanun hükmü uyarınca Bakanlar Kurulunca klavuz bölge olarak tesbit edilen 
Muş Bölgesinde, sağlık (hizmetlerinin sosyalleş Lirilmesme hazırlık maksadiyle sağlık ocakları 
ve merkezleri inşaatı İhale edilmiş ise de inşaatın cari malî yıl sonuna kadar hitama eremiyece-
ği vâki yazışmalardan ve valilikçe verilen şifahi malûmattan anlaşılmıştır, 

Bu duruma göre mezkûr inşaat bedelleri 1963 malî yılına intikal edecektir. Fakat bu bölüm
deki ödenek her ne kadar fon kargılığı olarak konulmuş ise de bunun bankada açılacak fon 
hesabına yatırılacağına dair bütçede bir açıklama yapılmamış ve sarf şekli belirtilmemiş oldu
ğundan, mezkûr fon karşılığının diğer bölümlerdeki ödenekler gibi malî yıl sonunda harcan-
mıyan kısmının iptali gerekecektir. 

Halbuki 1963 malî yılına intikal edecek bahis konusu sağlık ocakları ve merkezleri inşaat 
bedellerinin karşılanması için 1903 yılı bütçesine herhangi bir ödenek konulmamış bulunmak
tadır. 

Biğer taraftan sağlık hizmetlerini?» sosyalleştirilmesine 1963 malî yılında başlanması ve kla-
vuz bölgelerde elde edilen neticelere göre engeç 1 . 3 . 1964 den itibaren ve kademeli olarak 
Yurda teşmili icabetmektedir. Kanunim tahmil ettiği bu çok mühim halk sağlığı hizmetinin 
yerine getirilmesi ve klavıız bölgesindeki tatbikat neticesinin alınması için hizmetin aksamadan 
aralıksız devamı icabettiği açıklamadan uzaktır. 

Sosyalizasyon işlerinin aralıksız devamını temin edebilmek için bu maksatla bütçeye konu
lan ödeneğin, Ziraat Bankasında açılacak bir hesaba, intikali ve sarf şeklininde Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunacak esaslar dairesinde icra edilmesi zaruri görülmektedir. 

Bu maksatla, 1962 yılı bütçesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yatırımlar kısmının 
781 nci (Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun icabettirdiği fon 
karşılığı) bölümünün, Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun ge
rektirdiği giderler için bankada açılacak fon hesabına yatmlmak iisere (Bu fondan yapılacak 
harcamaların şekli, Bakanlar Kurulunca belirtilir.) şeklinde değiştirilmesi icabetmiştir. 

3 ve 4 ncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Karma Bütçe Komisyonu rapora 
7'. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu İH . 2 . /.w.v 
Esas No. : 1/405 

Karar No. : .'>,'> 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerdi1 değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelen
di ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği veçhile, muhtelif dairelerin bütçelerindeki bâzı bö
lümlere ait ödenekler tamamen harcanmış bâ^ı bölümlerde de tasarrufu mümkün görülen mik
tarlar bulunduğu anlaşılmış olduğundan, birineî madde ile 177 300 liralık bir aktarma yapık 
makta, 

Tasarının ikinci .maddesi ile. de, Sağlık Sosyal Timimi Bakanlığının 1962 yılı bütçesinin 
781 nci sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun icabettirdiği fon 

O. Senatosu ( S. Sayısı : S7 ) 



karşılığı «bölümüne verilen 10 milyon liranın gerektirdiği Muş'taki sağlık hizmetlerinin sos» 
yalleştirilmesine hazırlık gayesini taşıyan sağlık ocakları ve merkezleri inşaatının ihale, edil
miş ve fakat bitirilememiş olması dolayısiyle mezkûr fon sarf edilmemiştir ve fakat mezkûr bö
lümde bu paranın bir bankada açılacak fon hesabına yatırılacağına dair sarf şekli belirtilme
diğinden sene sonunda umumi formüle uyarak bu fonun harcanmıyan kısmının iptali gerek
mektedir. Hem inşaatın yarım kalması, hem 1963 senesine bu iş için ayrıca bir fon konmamış 
olması ve hem de 1964 de tatbik edilecek sosyalleştirme programına bu bölgenin kılavuz olarak 
alınacağı dolayısiyle bu bölümünün (Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı 
Kanunun gerektirdiği giderler için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılacak fon hesalbma 
yatırılmak üzere» Bu fondan yapılacak harcamaların şekli Bakanlar Kurulunca belirtilir) şeklin
de değiştirilmesi derpiş olunmaktadır. 

Hizmetin icabı olarak hazırlanan tasarı ve ekli cetvel komisyonumuzca da yerinde görülerek Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Zamanın darlığı da dikkate alınarak öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine «arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Hatay Ordu Artvin Aydın 
/. İnal A. H. Onat S. O. Avcı 1. Sezgin 

Aydın 
0. Apaydın 

Elâzığ 
Ö. F. Sanat} 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Bilecik 
Ş. Binay 

Erzurum 
C. önder 

İmzada bulunamadı 

İçel 
S. Kutlay 

Kars 
K. Okyay 

Çanakkale 
Ş. înan 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Maraş 
A. Karaküçük 

Yozgat 
V. Uyur 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Ordu 
Ş. Koksal 

Trabzon 
A. Şener 

0. Senatosu (S fcjaynu : 87} 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İ962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 177 300 lira
lık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1962 yılı bütçesinin (A/2) işaretli cet
velin 781 nci bölümünün adı (Sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesi hakkında 224 sayılı Ka
nunun gerektirdiği giderler için Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasında açılacak fon hesabı
na yatırılmak üzere, «bu fondan yapılacak har
camaların şekli Bakanlar Kurulunca belirtilir.») 
seklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 4, -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

9.2.1963 

Başbakan 
î. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başjb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakam 

N. Ökten 
•Mİllî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

$. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
(rüm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı 
F. Çeükbaş 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 
M. Izmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

imar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 

KARMA BÜTijK KOMİSYONU DEĞİŞTİRİCİ 

1962 yık Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : t>7 ) 
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Hükümet teidifinv bağ it cetveller 

B. M. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/ l ) 

içişleri Bakanlığı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Karuınutı 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâiatı : 4 500 

476 Kaymakamlık ve meslek kursları 
M Kursa gelecek meni urların yollukları, gündelikleri, inceleme gezileri 

yollukları. motorlu vasıta öğrenimi ve her eesit uygulama giderleri 4. 500 

Maliye Bakanlığı 

450 Üniversite w yüksek »»kultarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 31 500 
451 Yayın giderleri 

40 Malî kanun ve kararların tabu giderleri 31 500 

Milli Eğitim Bakanlığı 
307 Yolluklar 

40 Hciıebi memleketler yolluğu 20 000 
452 1489 sayılı Kanuna göre staj irin ecnebi memleketlere gönderilecek

lerin yollukları ile başka her reşit giderleri 20 000 

Ticaret Bakanlığı 
305 Kira bedeli 

J2 Vilâyetler 19 000 
422 Pamuk işleri staudardizasyonu genel giderleri 8 000 
45o Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma payı 7 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 70 300 

206 4178 ve, 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
1.1 Merkez memurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 43 780 
212 4367, 6706. 6811 ve 7046 sayılı kanunlar gereğince ödenecek er ta

yını 25 000 
214 6535 sayılı Kanuna yöre verilecek tazminat 1 520 

2 000 
40 000 

1 780 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 87 ) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Tarım Bakanlığı 

307 Yolluklar 
25 Zirai Mücadele ve Zirai Karantina muvakkat vazife yolluğu 7 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
12 Vilâyetler 32 000 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâcl*»-» 
20 Veteriner işleri 10 000 
50 Toprasu işleri 5 000 

(A/2) 

Ticaret Bakanlığı 

Bölüm toplamı 15 000 

(A/l) Toplamı 163 300 177 300 

701 Bina onanım 4 000 

Tarım Bakanlığı 
725 Ziraat Bankasına 

30 5389 sayılı Kanun gereğince çıkan laca k tahviller için yapılacak öde
meler 10 000 

(A/2) Toplamı 14 000 

( A T ) ve (A/2) Toplamı 177 300 177 300 

| * p l » »«»-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 87 ) 



Dönem : 1 O O 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 0 0 

24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçimi Kanununun 4 ncü maddesi ile 2 nci geçici maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko

misyonu raporu (Millet Meclisi 2/337; C. Senatosu 2 /43) 

(Not : Millet Meclisi/S. Sayısı : 19) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6.2. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3507 -17158 2/337 

CUMHUEIYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 
4 ncü maddesi ile 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 7 . 11 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 6.2. 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 19) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu rapora 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 16 . 2 . 1963 
Esas No.,: 2/43 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 6 Şubat 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 
maddesi ile 2 nei maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 
6 Şubat 1963 tarih ve 3507 - 17158 sayılı yazıları ile C. Senatosu Başkanlığına havale olunmakla 
komisyonumuzun 13 Şubat 1963 tarihli Birleşiminde teklif sahiplerinden C. Senatosu Konya Üyesi 
Sedat Çumralı'nm iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu : 

Anayasamız 73 ncü maddesinde C. Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üye
lerinin üçte birinin her iki yılda bir yenileneceği ©sasını ana kaide alarak koymuştur, 



— 2 
C. Senatosu üyelerinin Seçim Kanunu ise 4 ncü maddesinde C. Senatosu üyelerinin üçte birinin 

iki yılda bir yapılacak seçim ile yenileneceğini ve ikinci yılm 30 Mart gününün seçimin başlangıç 
tarihi olacağını Haziran ayının ilk gününde oy verileceğini kabul etmektedir. 

Yeni Anayasanın kabulünden sonra kurulan C. Senatosunun ilk seçimleri Haziran 1961 yılın
da yapılabilse idi bu takdirde Anayasanın 73 ncü ve C. Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 
ncü maddesine göre 1963 yılı Haziran ayında seçim yapılması icabedecek ve bu suretle C. Senato
su üyelerinin üçte birinin tam iki yıl sonra yenilenmesi mümkün olacaktı. Fakat Anayasanın ka
bul edildiği tarihten daha evvel Seçim Kanunu Kurucu Meclisçe kabul edilmiş ve ilk C. Senatosu 
seçimlerinin Ekim 1961 de yapılacağı Kurucu Meclis Kanununun sarih hükmü ile belli edilmiş 
olduğundan C. Senatosunun seçiminden tam iki yıl sonra bir seçim yapılamayacağı bilinmekte idi. 
Bu sebeple Anayasanın geçici 10 ncu maddesi sevk edilmiştir. Bu madde ad çekme işleminin se
çimden iki ay önce yapılacağını ve ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyelerin 4 ncü yıl sonraki ad 
çekmeye girmiyeceklerini ve C. Senatosu Başkanı hakkında ad çekme işleminin uygulanınıyacağı-
nı söylemek sureti ile Anayasanın metninde mevcudolmıyan bâzı hükümleri getirdiği gibi (C. Se
natosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin... seçimlerinden iki yıl sonra yapılacak 
seçimlerle yenilenecek olanları tesbit etmek üzere, bu seçimden iki ay önce ad çekmeye başvurulur) 
demek suretiyle iki yıl dolduktan sonra gelen seçimlerde C. Senatosunun üçte birinin yenileneceğini 
ifade etmektedir. İlk C. Senatosu seçiminden iki ve dört yıl sonra yapılacak seçimler hakkında da C. 
Senatosu seçimleri ile ilgili kanun hükümlerinin uygulanacağını beyan eden maddenin son fıkrası da 
iki yıl dolduktan sonra gelen ilk seçimde C. Senatosu üyelerinin üçte birinin yenileneceğini açıkça 
belirtmektedir. Geçici 10 ncu maddenin sadece ad çekmenin seçimden iki ay önce yapılacağını belirt
mek maksadiyle sevk edildiğini ve bu suretle yalnız usul i hükümler taşıdığını savunmak imkânsızdır. 
Çünkü Anayasa kabul edildiği tarihten evvel seçim kanunu çıkmış ve seçim kanununda seçimlerin 
Haziran ayının ilk Pazar günü yapılması esası konmuş bulunuyordu. 

Diğer taraftan ilk seçimlerin Ekim ayında yapılacağı da bilinmekte idi. Binaenaleyh iki yıl sonra 
Ekim aymda seçim yapılınıyacağı bilindiği için Anayasa bu geçici maddesi ile bir defaya mahsus ol
mak üzere ilk üçte bir yenilemenin iki yıl dolduktan sonra gelen seçimlerle yapılacağını kabul etmiş
tir. Bu hüküm Anayasanın 73 ncü maddesindeki (iki yılda bir yenilemek) kaidesine bir istisna teşkil 
ettiği için bizzat Anayasa tarafından bunun bir geçici hüküm olarak kabulü zarureti vardır. Bu se
beple geçici 10 ncu madde üçte bir yenilemenin iki yıl dolduktan sonra 304 sayılı Kanuna göre yapıla
cak olan seçimlerle vukubulaeağmı kabul etmektedir. 

Bu görüş komisyonumuzu Millet Meclisince kabul edilen metnin 1 nei maddesinden ayrılmaya ve 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca teklif edilmiş olan metni benimsemeye sevk etmiştir. 

Yine Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca teklif edilmiş olan ikinci maddede tatbikatta hâsıl ol
ması mümkün olan tereddütleri izale edeceği cihetle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan (Bu kanunda Sözcü) (Bu Kanunda Kâtip) 
Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adana Tabiî Üye 

(Muhalifim) Âmil Artus Mehmet Vnaldı Suphi Karaman 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Şeref Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın İstanbul Uşak 
Âdil Ünlü O. Saim Sarıgöllü Fethi Başak (Çekinser) 

Kâmil Coşkunoğlu 

Muhalefet şerhi 

Her şeyden önce şu ciheti ortaya koymak lâzımdır; C. Senatosunun üçte Mr nisfbetindefci üye
sinin seçimi için, ilk yapılacak seçimi Anayasanın tasrih ettiği iki yıldan, yani 15 EMm 1963 ten 
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öteye atabilecek veya dallıa beriye getirecek her hangi bir kanun Anayasaya aykırıdır. Kur'ayı 15 
Ağustos 1963 te çekmekte aynı nisbette Anayasanın koyduğu bir zarurettir. Anayasa üstünlüğü 
ve bağlayıcılığı hakkındaki 8 nci madde karşısında müddet bakımından seçim kanunlarının hü
kümleri ile hareket olunamaz ve bu kanunlarda yapılacak tadiller neticeyi değiştiremez. 

Anayasanın geçici 10 ııcıı maddesinin son fıkrasının Seçim Kanununa bıraktığı husus seçimin 
suret ve şekli icrasından, başka deyimle bizzat kendisinin tesbit etmemiş bulunduğu hususlardan 
ibarettir. «Süre» yi ise (bizzat Anayasanın 73, 74 ncü maddeleriyle Anayasanın bu maddelere ait 
gerekçeleri tâyin etmiştir. Burada 74 ncü maddeden ve gerekçeden bahsedilmesinin sebebi vardır. 
Filhakika 18 Nisan 1961 tarihli Kurucu Meclis tutanaklarını tetkik edersek bir üyenin C. Senato
su seçimlerinin 3 yılda bir yapılması teklifine karşı komisyon sözcüsü vermiş olduğu cevapta 74 
ncü madde ve gerekçeye atıf yapmaktadır. Mezkûr madde ve gerekçenin ise, 73 ncü maddedeki 
sarahat gibi C. Senatosu üçte bir nisbetindeki üyelerinin yenilenmesi konusunda Millet Meclisi met
ninin 1 nci maddesindeki amlayışa tamamen uygun olduğu görülmektedir. 

Kaldı ki, Anayasanın ımuvalkkat 10 ncu maddesinin birindi fıkrası da tümü itibariyle bizi bu 
anlayışa sevk etmektedir. Bu fıkradan anlaşılacağı üzere geçici 10 ncu madde Anayasanın «73 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün uygulanmasını sağlamak amacı ile» yukarda bahsedildiği gibi 
bâzı usuli muameleleri tanzim etmek üzere sevk edilmiştir. «Uyguliaıması» sağlanacak husus da 
73 ncü maddenin derpiş etmiş olduğu süredir. 

Bu sarahat karşısında her (2, 4, 6) yıllık dönemler hep 15 Ağustos ve 15 Ekim lere raslıyacaktır. 
Bunu geriye, ne de ileriye almaya Anayasa sarahaten imkân vermiyor. 

Memleketimizin iklim şartları seçimlerin Sonbahara kalmamasını gerektiriyor idiyse, memle
ket realitelerini Anayasada nazara almak icatoederdi. 

Konumuzda sözü geçen müddetleri bizzat Anayasa tâyin etmiştir. Bu iSeçim Kanunu ile ne ek-
silebilir ve ne de artırılabilir. Kur'anm ve seçimin (icra tarihi) üzerinde riyazi bir kesinlik vardır. 
Seçim kanunları ve tadilleri de diğer kanunlar gibi Anayasaya uygun oldukları nisbette uygu
lanır. Anayasa bizzat kendisinin tâyin ettiği süreyi değiştirme yetkisini kanuna bırakmış ola
maz. Bırafcsa da mûtelber olamaz ve hâdisemizde de bırakılmamıştır da. Anayasanın 8 nci maddesi mu
vacehesinde bu gibi seçimleri zamanında yapmamak veya Anayasanın tâyin ettiği süreleri değiş
tirerek uzatmalara, hattâ kısaltmalara gitmek asla mümkün değildir. Yukarıda izah ettiğim se
beplerle Anayasaya tamamen uygun olan Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu kanun metni ye
rine Anayasa ve Adalet Komisyonunca ekseriyet ile kabul edilmiş olan kanun teklifine mu
halifim. 

Bursa 
Şeref Kayalar 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

21. Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 
maddesi ile 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi 

hakkında, Kanun 

MADDE 1. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 
sayıh Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi 
Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin üçte birinin yenilenmesi için yapılacak ilk 
seçimin başlangıç tarihi, Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri için yapılan ilk seçimin oy verme tari
hinden sonraki ikinci yılın 15 Ağustos günü
dür; Ekim ayının 15 ini takibeden ilk Pazar 
günü oy verilir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte biri
nin yenilenmesi için daha sonraki seçimler iki
şer yıl ara ile olur. Bu seçimlerin başlangıç gü
nü ile oy verme günü, 1 nci fıkrada gösterilen 
günlerdir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen ka
nunun 2 nci geçici maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. — Genel oyla seçilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri için iki yıl sonra
ki birinci yenileme ve dört yıl sonraki ikinci 
yenileme, bu kanuna ekli 2 sayılı listedeki (A), 
(B) ve (C) grupları arasında, Cumhuriyet Se
natosunun özel birleşiminde Başkan tarafından 
yapılacak ad çekme ile belli olur. Birinci yeni
lemeye tabi olmuş bulunan grup, ikinci yenile
me için ad çekmeye girmez. 

tki yıl sonra yenilenmesi gereken Cum
hurbaşkanınca seçilmiş üyelerin üçte birinin 
tesbiti için ad çekme, 1 nci fıkrada söz konusu 
birinci yenileme için yapılacak ad çekme ile ay
nı günde yapılır, 

1 nci fıkrada söz konusu ikinci yenileme 
için yapılacak ad çekme ile aynı günde de, Cum
hurbaşkanınca seçilmiş üyelerin üçte biri için 
ikinci ad çekme yapılır, 2 nci fıkrada söz ko
nusu ad çekme ile görevi sona ermiş bulunan
ların yerine seçilmiş olanlar, işbu fıkrada bahis 
konusu ad çekmeye girmezler. 

4 — 
I CUMHURİYET SENATOSU ANAYASA VE 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİREREK 
KABUL ETTİĞİ METİN 

21 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü 
maddesi ile 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi 
Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin üçte birinin yenilenmesi için yapılacak ilk 
seçimin başlangıç tarihi, ikinci yılın tamamlan
masından sonraki 30 Mart günüdür; Haziran 
ayının ilk Pazar günü oy verilir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin 
yenilenmesi için daha sonraki seçimler ikişer 
yıl ara ile olur. Bu seçimlerin başlangıç günü 

I ile oy verme günü, 1 nci fıkrada gösterilen 
j günlerdir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen ka
nunun 2 nci geçici maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. — Genel oyla seçilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri için iki yıl sonra
ki birinci yenileme ve dört yıl sonraki ikinci 
yenileme, bu kanuna ekli 2 sayılı listedeki (A), 
(B) ve (C) grupları arasında, Cumhuriyet Se
natosunun özel birleşiminde Başkan tarafından 
yapılacak ad çekme ile belli olur. Birinci yeni
lemeye tabi olmuş bulunan grup, ikinci yenile
me için ad çekmeye girmez. 

İki yıl sonra yenilenmesi gereken Cumhur
başkanınca seçilmiş üyelerin üçte birinin tesbiti 
için ad çekme, 1 nci fıkrada söz konusu birinci 
yenileme için yapılacak ad çekme ile aynı gün
de yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu ikinci yenileme için 
yapılacak ad çekme ile aynı günde de, Cumhur
başkanınca seçilmiş üyelerin üçte biri için ikin
ci ad çekme yapılır. 2 nci fıkrada söz konusu 
ad çekme ile görevi sona ermiş bulunanların ye
rine seçilmiş olanlar, işbu fıkrada bahis konusu 
ad çekmeye girmezler. 
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Millet Meclisi Metni 

2 ve 3 ncü fıkralar gereğince yenilenmesi ge
reken Cumhurbaşkanınca seçilmiş Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin görev süresi, 1 nci fıkrada 
söz konusu ad çekmelerden sonra genel oyla ya
pılan seçimin oy verme günü sona erer. 

Cumhurbaşkanınca seçilip de 2 ve 3 ncü fık
ralar gereğince yapılan ad çekmelere giren, an
cak, bu ad çekmelerin her ikisinin sonucunda da 
seçimi yenilenmemiş olan üyelerin görev süresi 
de, 1 nci fıkra gereğince yapılan her iki ad çek
mede kendisine isabet etmemiş olan grup için 
genel oyla yapılacak seçimin oy verme günü so
na erer. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı için ad çekme 
işlemleri hiçbir halde uygulanmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun Bakanlar Kurulu 
tarafından yürütülür. 

5 — 
Anayasa ve Adalet Eo. Metni 

2 ve 3 ncü fıkralar gereğince yenilenmesi ge
reken Cumhurbaşkanınca seçilmiş Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin görev süresi, 1 nci fıkrada 
söz konusu ad çekmelerden sonra genel oyla ya
pılan seçimin oy verme günü sona erer. 

Cumhurbaşkanınca seçilip de 2 ve 3 ncü fık
ralar gereğince yapılan ad çekmelere giren, an
cak, bu ad çekmelerin her ikisinin sonucunda 
da seçimi yenilenmemiş olan üyelerin görev sü
resi de, 1 nci fıkra gereğince yapılan her iki ad 
çekmede kendisine isabet etmemiş olan grup 
için genel oyla yapılacak seçimin oy verme gü
nü sona erer. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı için ad çekme 
işlemleri hiçbir halde uygulanmaz. Hakkında 
ad çekme işleminin uygulanması yukardaki fık
ralar gereğince gerektiği halde, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı olduğu için bundan istisna 
edilen Cumhuriyet Senatosu üyesinin görev sü
resi de 5 nci fıkrada gösterilen günde sona 
erer. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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