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1. — Geçen tutanak öseti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. —• Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rala sunuşları 172 
1. — Ankara Milletvekili Osman Bö-

lükbaşı'na 15 gün süre ile izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi (3/163) 172 

2. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar ve üç arkadaşı ile, Adana Millet-
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 9 arka.- -
daşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun zirai gelirlerle ilgili uygulamaları
nın geri 'bırakılmasına ve yeni /hükümler 
ihdasına dair kanun teklifinin (bir geçici 
Komisyonda görüşülmesi hakkındaki 
önergeleri (2/106,112), (4/40, 41) 172 *173 

5. — Sorular ve cevaplar 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 
1, •—• Giresun Milletvekili Ethenı Ki 

Uçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden î>eri 
muhtelif sebeplerle dış memleketlere gön
derilen memur ve hizmetlilerle "bunların 
dönüşlerinde getirdikleri oto-mıolbillerin «a-

173 

173 

Sayfa 
yiısıııa dair Taran, Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/176) * 174 

2. — Kastamonu Milletvekili İsmail. 
Hakkı YıLanlıoğlu'nun, radyolarımızda 
telif ıkonuşma ve eserlerin beher dakikası 
için ne /kadar ücret ödendiğine ve Ağus
tos - Eylül 1961 ayları içinde, gayrimeşru 
iktisaplar ile ilgili olarak, İstanbul Bad-
yosundan yapılan yayınlara dair Basın -
Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/178) 174 

3. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'-
ın, bâzı heyetlerin yaptıkları ziyaretlerin 
radyo ile yayımının doğru olup olmadı
ğına dair Basın - Yayın ve Turizm Balka
nından «Özlü sorusu (6/180) 174 

4. — Gaziantep Milletvekili Mithat 
San'ın, Gaziantep Fıstık Tarım Satış Koo
peratifleri Birliğine Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası tarafından tahsis edilmiş 
bulunan krediye dair Ticaret Bakanından 
sözlü ŝorusu (6/182) 174 

5. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ar-
dıçoğlu'nun, Hirfanlı Barajı gölünden 



Sayfa 
elektrik enerjisi ile yükseltilerek alınacak 
sudan istifade edilerek Kulu ve Cihan
beyli (bölgelerinde ve. Şereflikoçhisar ile 
Akin /ovalarında sulama yapılmasının 
mümkün olup olmadığına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/183) 174 

6. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Ankara ve İstanbul belediyele
rinin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gere
ğince olan (borçlarının 1962 malî yılı büt
çesinden ödenmesi için bir ödenek konul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet 'Topaloğlu 
ve Maliye Bakanı Şefik İnan'm »özlü ce
vapları (6/184) 174:176 

7. — Çoruma Milletvekili Faruk Küre-
li'nin, Arazi Vergisinin kaldırılıp kaldı-
rılmıyacağma dair «orusuna Maliye Ba-

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve iki 
arkaJdaşmın, Zirai Kazanç Vergisi tatbdkatının 
geri bırakılması hakkındaki kanun teklifi-
nin ivedilikle görüşülmesine dair önergesi okun
du, gündeme alınmamış olan bu teklif üzerin
de her hangi bir işlem yapıllamıyacağı bil
dirildi, 

Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Tokalt ve 
havalisine iktisadi (bir hareket kazandırmak, 
işsizliğe mâni olmak ve hususiyle yerüstü 
servetlerini kıymetlendirmek maksadiyle To
kat ' ta sınai tesisler kurulması hususunda m 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü soru
suna Sanayi Bakanı Fethi Çeliıklbaş cevap verdi. 

Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu 'nun, 
Yüksek Adalet Divanı eski Başkanı ile Baş
savcısının muhafazası i'çin polis tahsis edi
lip edilmediğine dair Adalet ve içişleri Bakan
larından sorusu, soru sahibi ikinci defadır ha
zır bulunmadığından düştü. 

Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Diyarbakır'ın delktrik ihtiyacının karşılanması 

Sayfa 
kanı Şefik İnan ve İçişleri Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun sözlü cevapları (6/185) 176:177 

8. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'-
uıı, zelzele seibebiyle elîm duruma düşmüş 
•bulunan Fethiye'nin bir an evvel imarı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair İmar 
ve İskân ve Çalışıma Bakanlarından sözlü 
sorusu'(-6/186) 173:174,177:178 

9. — Muğla Milletvekili Hilmi Bay-
dur'un, Seylân pamuğu ekmeye mecbur 
edilen Köyceğiz çiftçilerinin elinde kalan 
pamukların satmalınması veya ihracı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sıorusu 
(6/187) 178 

10. — İçel Milletvekili Burhan Bozdo
ğan'ın, komünistlerin faaliyetim önlemek 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/188) 178 

hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna, 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş cevap verdi. 

Maliye Bakanı Şefik İnan, Giresun Millet
vekili Ethem Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 
tarihinden beri muhtelif sebeplerle dış memle
ketlere gönderilen memur ve hizmetlilerle bun
ların dönüşlerinde getirdikleri otomobillerin 
sayısına dair sorusunun, Bakanlığı ile ilgili kıs
mına cevap verdi. 

Mardin Milletvekili SeyEi Güneştan'ın, 
Güney - Doğu ve Kuzey illerini birbirin'e bağ
lıyacak olan karayolunun noksan kısımlarının 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ve 
Dicle nehri üzerindeki Hasankeyf Köprüsünün 
ikmal edilip edilmediğine dair sorusuna, Bayın
dırlık Bakanı Emin Paksüt cevap verdi 

Kastamonu Milletvekilli İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun, radyolarımızda telif konuşma ve 
eserlerin beher dakikası için ne kadar ücret 
öıdendi'ğfine ve Ağustos - Eylül 1961 ayları için
de, gayrimeşru iktisaplar ile ilgili olarak, İs
tanbul radyosundan yapılan yayınlara ve 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, bâzı 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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heyetlerin yaptıkları ziyaretlerin radyo ile ya
yımının doğru olup olmadığına dair Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanı seyahatte olduğundan, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Aydın MMeitvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
salhısdara ait arazi içine ıgirmiş olan Hazine ara
zisinin tercihan tapu sahiplerine satılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye Baka
nından, 

Bolu-Milletvekili Turgut Çulha 'nın, köy 
enstitülerinden mezun olanların sayısı ile (bu
günkü durumlarına ve bu eğitim müesseseleri

nin yeniden açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ruları, soru sahipleri ikinci defadır birleşimde 
hazır 'bulunmadıklarından «düştü. 

29 . 1 . 1962 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İstanbul 
Raf et Akwy Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Maridiin Milletvelküi Talât Oğuz'un, 

Lozan Andlaşması ile mtillî hudutlarımız dışın
da kalan araziye dair sözlü soru önergesi, Dış
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/195) 

2. — Diyaıibakfr Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, Ankara ve istanbul illeri haricin
de hangi illerde yüksek okul ve üniversite bu
lunduğuna ve mevcut üniversitelerin hangi fa
kültelerinin eğitime açılmış-olduğuna dair söz
lü üioru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/196) 

3. — Ağrı Milletvekilli Nevzat Güngör'ün, 
Doğudaki açlık ve hayvan yemi sıkıntısına 
karşı ne gibi «tedbirler alındığına dair sözlü so
ru önergesi, Devlet ve Tiıeareıt Bakanlıklarıma 
gönderilmiştir. (6/197) 

4. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uy
gulanacak mMlUer hakkındaki 206 sayılı Ka
nuna göre tahsil ediılen Arazi ve Bina vergileri 
farklarının sahiplerine ne zaman iade edilece
ğine dair sözlü soru önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/198) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu ve 66 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümle
rinin tatbikinin tehirine dair kanun teklifi 
(2/1)12) (Maliye, Tarım ve Bütçe Komisyonla
rına) 

2. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114, 115, 
116 ve geçici 9 ncu madelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/113) (Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Beden eğitimi ve spor 
kanunu teklifi (2/114) (Millî Eğitim, İçişleri 
ve Bütçe Komisyonlarına) 

4. -—'Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı! kanunlarla muaddeli 10 ncu mad

desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tdklifi (2/115) (Milî 
Savunma ve Bütçe Komisyonlarına) 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Medetti Kânunun 6333 sayılı Kanunla değişik 
639 ncu maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/116) (Ada
let Komisyonuna) 

6. — Konya Milletvekili İthsan Kabadayı ve 
6 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emeli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (d) fık
rasından ısonra bir (e) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teİkM (2/117) (Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) 

7. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
6 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/118) 
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M. Meclisi B : 39 
(Gümrük ve Tekel, içişleri ve Bütçe Komisyon
larına) 

8. —- Kütahya Milletvekili Rauf Kıray ve 4 
arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanununun 
Jı5 nei maddesinin 58 nci bendine tevfikan bele
diyelerce kurulan toptancı haillerinin sureti İda
resi hakkındaki kanunun 7 nci maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifi (2/119) İçişleri 
Komisyonuna) 

9. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 5434 

29.1.1962 0 :1 
sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 7350 
sayılı kanunla muaddel 100 neü maddesine fbir 
fıkra eklenmesine ait Ikanun »teklifi (2/120) 
(Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağan-
oğlu ile İstanbul Milletvekili' Oğuz Oran'm, 19:5 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114 vel.16 nci 
ve muvakkat 9 ucu maddelerindeki senvöt/beyan-
namesitnin 'mükelleflere iadesi hakkında kanun 
teklifi (2/121) (Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, efendim. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yioklajma yapılacaktır. Burada 
hazır 'bulunanlar ilimlerini yüksek sesle (bildir
sinler, işaret edilecektir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —!Ef endim; yoklama, İçtüzük 

tatbikatına uymak ve Ibir yanlışlığa ınıahal ver
memek üzere, adlan okunduktan ısonra salona 
teşrif (buyursunlar, sağdan (başlamak üzere ad
larını ve seçim mahallerini kaydettirsinler. 

Efendim, nisap Ihâsıl «olmuştur, ıgörüşimelere 
başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'na 
15 gün süre ile izin verilmesi hakkında Başkan
lık tezkeresi (3/163) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
Ankara Milletvekili Osıman Bölüklbaşı'nın, 

mazeretine ibinaen, 26 . 1 . 1962 tarihinden iti-
ıbaren 15 gün izinli sayılması Başkanlık Divanı
nın 29 . 1 . 1962 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

. Fuad Sirmen 

BAŞKAN -
yorum, KaJbul 
edilmiştir. 

Efendim, tasviplerinize ara edi-
edenler... Etomiyenler... Kabul 

2. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve 
üç arkadaşı ile Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrdhimaglu ve 9 arkadaşının, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili uygu
lamalarının geri bırakılmasına ve yeni hüküm
ler ihdasına dair kanun tekliflerinin bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesi hakkındaki önergeleri 
(2/106, 112) (4/40, 41) 

BAŞKAN — Efendim, iki- teklif halinde 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai Gelir Ver-
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M. Meclisi B : 39 
gisine ait tatbikatının geri bırakılmasına ait 
tekliflerin, Tarım, Maliye ve Bütçe encümenle
rinden seçilecek beş kişilik ıgeçici (bir komisyon
da görüşülmesi Ihususundaki önergeleri okuta
rak, reylerinize arz edeceğim : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
193 Nıo. lu Gelir Vergisi Kanununun Zirai 

Gelir Vergisi bölümüne ait tatbikatın tehiri 
hakkındaki kanun teklifimizin ımüstaceliyetle 
neticeleneibilmesi için alâkası itibariyle Maliye, 
Ziraat ve Bütçe encümenlerinden beşer kişilik 
bir 'geçici ve karma komisyonun teşkiline ve 
kanun teklifimizin 'bu komisyona havalesini arz 
ve teklif ederiz. , 

29 . 1 . 1962 
Manisa tzımir 

Süleyman 'Çağlar Ali Nailî Erdıenı 
Aydın içel 

Keşalt uzarda (îelâl Kılıç 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan ikinci tek
lifi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai ge

lirlerle ilgili hükümlerinin; memleket realiteleri 
ile bağdaşamadığı, yeni hükümlerin ihdası icab-
ettiği mucip sebebi ile yapılmış olan kanun tek
liflerinin komisyonlarda ve Meclislerde müzake
re ve kabulünün zamana bağlı olması hasabiyle; 
bu teklifler kanunlaşmcaya kadar, mevcut hü
kümlerin tatbikatının tehir edilmesi, 1961 yılı 

' vergilerinin de- yeni hükümlere göre tahsili zım
nında yapmış bulunduğumuz kanun teklifinin, 
İçtüzüğün 70 nci maddesi gereğince müstaceli
yet görüşülmesi, ilgili 'bulunduğu Maliye, Tarım 

29.1.1962 O : 1 
ve Bütçe Encümenlerinden 5 er üyeden teşkil 
edilecek geçici bir komisyonda tezekkürü arz ve 
teklif olunur. Saygı ile. 

29 . 1 • 1962 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Maraş Milletvekili 
Hasan Fehmi Evliya 

Denizli Milletvekili 
Hüdai Oral 

Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Adana Milletvekili 
Ahmet Karamüftüoğlu 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

Adana Milletvekili 
Mehmet Geçioğlu 
Adana Milletvekili 

İbrahim Tekin 
İçel Milletvekili 

Mehmet Ali Aslan 
Manisa Milletvekili 
Muammer Ertem 

BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI ŞEFÎK ÎNAN (Çanak
kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Hükümetiniz hu mevzular üzerinde çalışmakta
dır. Pek yakında Gelir Vergisinin tümü üzerin
de ve Zirai Gölir Vergisi konusunda Yüksek He
yetinize yeni tasarılar getireceğiz. Yapılan tek
liflerin komisyona havale edilmesi sırasında bu 
hususu ıttılaınıza arz etmek isterim. Bu teklifle
rin Hükümet teklifi ile bir arada nazan itibara 
alınmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Maliye Balkanının izahatını din
lediniz. Bu mealdeki tekliflerin Geçici Komisyo
na tevdiini uygun görenler lütfen işaret versin
ler... Kabul etmiyenler... Tekliflerin Geçici Ko
misyona tevdii kabul Ibuyurulmuştur. 

Geçici Komisyonun bu üç komisyondan ay
rılacak beşer kişiden teşekkülü mevzuunu da 
reylerinize arz ediyorum. Kabul 'buyuranlar.. 
Kabul etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

5. SORULAR VE SEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanınızın da 
cevap arz edeceği 8 nci sıradaki sorunun başa 
alınması hususunda kendilerinin vermiş olduğu 
bir teklif var, okutuyorum. 

Bugünı sona erecek ol'an Çalışma MeclÜsinde 
bulunabilmek için erken ayrılmak mecburiye
tindeyim. O itibarla, gündemin sorularla ilgili 
bölümün 8 nci maddesinde bulunan Çalışma Ba
kanlığı ile kısmen ilgili sorunun başa alınmasını 

Sayın Başkanlığa 
Yüksek Meclisin müsaadelerine arz ederim. 

Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
zelzele sebebiyle elîm duruma düşmüş bulunan 
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M. Meclisi B:39 
Fethiye'nin bir an evvel iman hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân ve Çalışma 
bakanlarından sözlü sorusu (6/186) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Baydur? Burada. 
Çalışma Bakanı?. Burada. îmar ve İskân Baka
nı f Yok. 

Efendim, yalnız Çalışma Bakanının cevap 
vermesini arzu ediyor musunuz ? 

HILMÎ BAYDUR (Muğla) — Müştereken 
cevap vermelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — O halde soruyu gelecek birleşi
me bırakıyorum. 

1. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif 
sebeplerle dış memleketlere gönderilen memur 
ve hizmetlilerle bunların dönüklerinde getirdik
leri otomobillerin sayısına dair Tarım, Dışişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/176) 

BAŞKAN — Sayın Ethem Kılıçoğlu burada
lar mı ? Buradalar. Tarım ve Dışişleri bakanları 
yoklar. Soru gelecek birleşime bırakıldı. 

2. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yilanlıoğlu'nun, radyolarımızda telif konuşma 
ve eserlerin beher dakikası için ne kadar ücret 
ödendiğine ve Ağustos - Eylül 1961 ayları için
de, gayrimeşru iktisaplar ile ilgili olarak, İs
tanbul Radyosundan yapılan yayınlara dair Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü sorusu 
(6/178) 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğ-
lu buradalar mı? Buradalar. Basın - Yayın ve l 
Turizm Bakanı yoklar. Soru gelecek birleşime 
bırakıldı. 

3. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, J 
bâzı heyetlerin yaptıkları ziyaretlerin radyo ile 
yayınının doğru olup olmadığına dair Basın -
Yayın ve Turizm Bakanından sözlü sorusu 
(6/180) 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar buradalar. 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı yoklar. Soru 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Buyurun efendim. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) .— Muhterem ar

kadaşlar, Bakanlar Kurulumda bir azanın seya
hati halinde yerine başka birinin vekâlet etme
si zaruridir. Bir, birbuçuk aydan beri başka 
arkadaşlarımın da sözlü soruları Basm - Yayın j 
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ve Turizm Bakanlığına vekâlet eden zatın bu-

. lunmaması yüzünden geri kalmaktadır. Lütfen 
Hükümet adına kimin vekâlet ettiğini açıklasın
lar ve sözlü soruların da, bütçe müzakerelerinin 
arifesinde bulunduğumuz §u günlerde tamam
lanmasını temin edelim. Mâruaatım bundan iba
rettir. f • 

4. — Gaziantep Milletvekili Mithat Sanhn, 
Gaziantep Fıstık Tarım Satış Koopmttifleri 
Birliğine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankt&ı 
tarafından tahsis edilmiş bulunan krediye atfa 
Ticaret Bakanından sözlü orusu (6/182) 

BAŞKAN — Sayın Mithat San buradalar 
mı? Buradalar. «Ticaret Bakanı yoklar. Soru 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

5. T- Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu'nun, Hirfanlı Barajı gölünden elektrik ener
jisi ile yükseltilerek alınacak sudan istifade edi
lerek Kulu ve Cihanbeyli bölgelerinde ve Şeref
likoçhisar ile Akin ovalarında sulama yapılma
sının mümkün olup olmadığına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu'nun bir öner
gesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
Hirfaıilı Baraj gölünden elektrik enerjisi ile 

yükseltilerek alınacak su ile Kulu, Cihanbeyli 
ve Koçhisar ovalarının sulanmasına dair sözlü 
sorumu geri aldığımı saygı ile arz ederim. 

Elâzığ 
Nurettin Ardıçoğlu 

BAŞKAN — önergeyi tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmiş, soru geriverilmiştir. 

6. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, 
Ankara ve İstanbul belediyelerinin 6830 sayılı 
İstimlâk Kanunu gereğince olan borçlarının 
1962 malî yılı bütçesinden ödenmesi için bir öde
nek konulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu 
ve Maliye Bakanı Şefik İnan cevap verdiler 
(6/184) 

BAŞKAN — Sayın İzzettin Ağaoğlu burada
lar. içişleri ve Maliye Bakanları da buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bulunmadığımdan dolayı sakıt olan aşağıda

ki sorumun İçişleri ve Maliye Bakanları tara
fından sözlü olarak, İçtüzüğün 154 ncü madde
si gereğince cevaplandırılmasına müsaadelerini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
İzzettin Ağaoğlu 

Ordu Milletvekili 

1. Ankara ve İstanbul belediyelerince 6830 
sayılı Kanun gereğince gayrimenkul! erî istim
lâk edilip, istimlâk bedellerini alamıyan kaç 
hak sahibi vardır, bunların yekûnu nedir, bu
güne kadar vâki ödemeler hangi kıstasa göre 
yapılmıştır? 

2. Bu alacaklardan mütevellit gecikme faizi 
ödenmekte midir, bugüne kadar miktarı ne ol
muştur? 

3. Gerek 6830 sayılı Kanun ve gerekse Ana
yasanın âmir hükümlerine rağmen değer bedeli 
peşin verilmeden istimlâk edilip üç senedir 
ödenmiyen mezkur borçların belediye bütçele
riyle tesviyesi mümkün olamıyaeağma, vatan
daşın mülkiyet hak ve hukukunun süratle iadesi 
bir mecburiyeti kanuniye olmasına binaen, 
1962 Devlet bütçesine bu maksat için bir öde
nek konulması düşünülmüş müdür? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. , 
İÇÎŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOÖLU 

(Adana) — Muhterem arkadaşlar, Ordu Mil
letvekili Sayın İzzettin Ağaoğlu'nun sözlü soru 
önergesini cevaplandırıyorum. 

Ankara Belediyesince istimlâk borcu ödene-
mîyen 1 358 gayrimenkul sahibi mevcut bulun
makta ve borç tutarı 32 664 485,23 T. L. m 
bulmaktadır. Bu miktardan 9 129 241,98 T. L. 
lık kısmının bütün muameleleri ikmal edilmiş-
olup geriye kalanlar üzerinde ise gerekli faa
liyet gösterilmektedir. 

İstanbul Belediyesince istimlâk borcu ödene-
miyen 947 gayrimenkul sahibi bahis konusudur 
ve borç tutarı 60 919 608,37 T. L. na baliğ ol
maktadır. Ancak bu meblâğ fiilen yola kalbedil-
miş olduğu halde muhtelif sebeplerle henüz 
muamelesi ikmal edilemiyen gayrimenkuller 
için 20 000 000 T. L. nnın daha ilâvesi gerek
mektedir ki bu takdirde ise borç tutarı 
80 919 608,27 T. L. nı bulmaktadır. 
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Vâki ödemeler sırasında Ankara Belediye

since daha cüzi miktardaki borçların bir an ev
vel tasfiyesi, İstanbul Belediyesince ise sıyya-
nen ödemeler kıstas ittihaz olunmuştur. 

Kanunen bu alacaklardan ötürü gecikme, fa
izi ödenmesi bahis konusu bulunmamaktadır. An
cak, icraya intikal etmiş alacaklar için bu mü
nasebetle böyle bir ödeme yapılması zarureti ile 
karşı karşıya kalınmaktadır. Her alacaklının 
müracaat tarihi ve borç miktarı değişik olduğu 
için bunun miktarının tesbiti gayet uzun biv 
zamana mütevakkıftır. 

Borçların ödenmesi için bütçeye konulan 
tahsisat hakkında Sayın Maliye Bakanı arkada
şım izahat vereceklerdir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale)— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
İstanbul ve Ankara v belediyelerince yapılan is
timlâk bedellerine mütaallik borçların ödenmesi 
hususunda, Devlet bütçesnden, bu iki belediye
ye yardım mahiyetinde olmak üzere 1962 bütçesi 
için 25 milyon lira İstanbul Belediyesine, 10 
milyon lira Ankara Belediyesine birer Ödenek 
derpiş edilmiştir1. 1962 bütçe tasarısında bu öde
nekler mevcut bulunmaktadır. Bütçenin takati 
ancak bu kadar yardımı kaldırabilmiştir Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Savm Ağaoğlu. 
YUSUF İZZETTİN AĞAOĞLU (Ordu) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Vekillerin lütfet
tikleri izahattan dolavı kendilerine teşekkür ede
rim. Savın Maliye Vekilinin izahatından anlaşıl
mıştır ki, mevuubahis borçlar 1962 bütçesinde de 
tasfiye edilemivecektir. Beldiyeler normal hiz
metlerini dahi kendi bütçeleriyle karşılıyamadık-
larına göre, bu yıl için belediye bütçeleriyle borç
ların tasfiyesi mümkün olmayacaktır. 

Şimdi, bu demektir ki, vatandaşın mülkiyet 
hakkı Anayasa ve bilhassa 6830 sayılı Kanun 
muvacehesinde zorlanmakta devam edilecektir. 
Şimdi bendeniz bu muamelelerin başlangıç ve 
takibettiği seyir üzerinde durmıyacağım. An
cak Anayasa ve aidolduğu İstimlâk Kanunu 
muvacehesinde bu borçlann bir ödeme, tediye 
plânına bağlanıp hak sahiplerine tebliği ve ef
kârı uımumiyeye açıklanmasında zaruret ve fay
da mütalâa etmekteyim. Bu bugüne kadar ya
pılmamıştır. 
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Arkadaşlıar, asıl direnmeler, asıl tepki bun

dan gelmektedir. Ayrıda bugüne kadar yapılan 
tediyelerde adalet prensiplerine katiyen riayet 
edilmemiştir, Vatandaşın hak ve hukukunun 
Timkân'sızlıkllar dolayısiyle verilmemekte oluşu
nun yanında, ödemelerde, tediyelerde bir adalet 
prensibinin tatbik edilmemesi de 'ayrıca bir re
aksiyon yaratmıştır. Bunun yanında maalesef 
Ankara Belediyesinde hak sahiplerine sert ve 
sakil muamele yapıldığı da bir Vakıadır. Bu hu
sufları burada açıklıyarak vaktinizi almak is
temiyorum. Sayın Dalhiliye Vekâletine ayrıca 
takdim edeceğîm. 

Bununla /bir noktaya işaret • etmek isterim : 
Biz, ne kadar çaba ile, gayretle, en modern hü
kümleri havi kanunlar yaparsak yapalım, hüküm
ler tesis edelim, bunların dünyada bir eşi daha 
bulunmasın, bu hükümler tatbikatçının elinde bir 
kıymet kazanmadıkça, maalesef, nazari kalmaya. 
kitap arasında kalmaya mahkûm olacaktır. 

İstanbul ve Ankara Birleşik idarelerinin bü
tün Türkiyeye şâmil bir ilhtilât halinde bulundu
ğu bir vakıadır. Bugünkü demokratik istikamet
te, Ankara ve İstanbul gil^i iki göz bebeği merke 
zimizde birleşik idarenin örnek olması bir zaru
rettir. 

Bu vesile ile bir noktayı arz etmek isterim. Bi
zim Devlet teşkilâtımızın içinde, idari mekaniz
manın, hususiyle valiliklerin mümtaz bir mevkii 
vardır. Vatandaş, Devletin kuvvet ve satvetini 
kendine en yakın olan valinin şahsında mütalâa 
eder. Valiler birinci plânda ıgelen tatibikçi vasfını 
haizdirler. Biz bu müesseseleri ıslah edemediği
miz müddetçe ne kadar ideal kanunlar yaparsak 
yapalıjm değer ve kıymeti kalmıyacaktır. Esasen 
vekâletle (halk arasında açılan mesafeler bundan 
ıgelmektedir. Bu mesafeyi kapatmak mecburiye
tindeyiz. İdareciler kanunla halkın menfaatlerini 
ibağdaştırdıkları zaman hem iyi neticeler alınmış, 
'hem de vatandaşlar tatmin edilmiş olacaktır. Bu
na bir hüsnü misal vermek isterim : 

Sivas vilâyetinde 60 mektep yerine, halkla 
Hükümet imkânlarını birleştirerek, 120 mektep 
yapan ve o sene içinde diğer işleri de buna mu
vazi olarak tahakkuk ettiren Sayın Eroğan'a hu
zurunuzda teşekkür etmek isterim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Ankara ve İs
tanbul ıgîbi iki ıg'özJbeJbeği şehrimizin bu müessese
leri bütün Türkiye ile ihtilât halinde bulunduğu 
için, evvel emirde tatlbikı ve fiilî bir safhaya geç

mek bakımından bu müesseseleri bu yola imale et
mesi için Sayın Dahiliye Vekilinin ehemmiyetle 
dikkatini çekmek isterim, Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — • Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Arazi Vergisinin kaldırılıp kaldırilmıyacağına 
dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik İnan ve İçiş
leri Bakanı Ahmet Topaloğlu'mm cevabı (6/185) 

BAŞKAN —- Sayın Faruk Küreli? Buradalar. 
Alâkalı Bakanlar? Buradalar. Soruyu okutuyo
rum. 

1962 19 . 1 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Arazi Vergisinin kaldırılıp kaldırılmıyacağj 
(hususunun Maliye ve Dahiliye Vekillerince sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Çorum Milletvekili 
Faruk Küreli 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
Arazi Vergisinin kaldırılması Hükümet progra
mında da yer almış bulunmaktadır. Bu hususta 
daha önce yapılmış kanun teklifleri vardır ye İç
işleri Komisyonunda tetkik edilmektedir. Arazi 
Vergisi kaldırılacaktır, ancak daha önce bir vesile 
ile arz etmiştim, Hükümetiniz, maliyeniz, bütün 
Devletten başlıyarak, özel idare belediyelerini, 
köy maliyelerini içine alan, topyekûn bir vergi 
reformu çalışmalarına girmiş bulunmaktadır. Pek 
yakında peyderpey huzurunuza 'gelecektir. Hazır
lanmış ve hazırlanacak olan kanun tasarıları, bu 
vergi reformu manzumesi içinde Arazi Vergisini 
kaldırmış olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ 

LU (Adana) — Sayın Küreli arkadaşımızın, 
Arazi Vergisinin kaldırılması hususunda ne dü
şünüldüğü hakkındaki sualine arzı cevap ediyo
rum. 

Sayın Maliye Bakanı arkadaşım biraz evvel 
ibu durum hakkında izahatta bulundular. Hükü
met programında Arazi Vergisinin kaldırılması 

hususu tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu Kanunun 
kaldırılması hususunda Maliye Vekâleti ile Vekâ 
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letim memurları arasında müşterek bir çalışma 
başlamıştır. Diğer malî kanunlar gibi bu Arayi 
Vergisi Kanunu da vergi kanunları reformu mu
vacehesinde birlikte tetkik edilerek değiştirilecek
tir, .arz ederim. 

EBAŞKAN — Sayın Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, Arazi Vergisinin ilgası mev
zuu, Sayın Bakan arkadaşlarımın işaret ettikleri 
gibi, yalnız Hükümet programında değil, bilû
mum partilerin seçim beyannamelerinde de mev
cut bir husustur. Hattâ bütçe gerekçesinin son 
yaprağında Arazi Vergisinin Hazine hissesinin 
bütçeye alınmaması suretiyle, bu verginin ilga 
edileceği, fiilî bir karine olarak görülmektedir. 
Ancak bendeniz bu soruyu sorarken, bu verginin 
kaldırılıp, kaldırılmıyacağı hususunda Hüküme
tin vaitlerine itimatsızlık göstermiş olmak gibi bir 
gaye takibetmedim. Şu günler özel idarelerin büt
çelerinin tanzim edildiği ^günlerdir. 

Yüksek Meclisin malûmudur; özel idarele
rin büyük !gel:ir kalemini Arazi Vergisi teşkil 
eder. Arazi Vergisinin imevcudolup olmıyacağı-
na göre özel idare (bütçeleri değişecektir. Yine 
bugünlerde vergi tekâlif cetvelleri hazırlanmak
tadır. Bu 'kanun böyle kaldıkça, özel idareler 
bütçe tanzimi lbakımından tereddüt 'içindedir. 
Diğer taraftan; Hükümetin vâ'di bir tarafta, 
kanunun ilgasına dair 'bir tasarı meveudolmama 
hali, "bir tarafta, tekâlif cetvellerinin hazırlan
ma 'mecburiyeti vardır. Binlerce ımeımurun emeği 
ve büyük mikyasta kırtasiye ısarf edilecektir. 
Cetveller hazırlanacak, bütçeler yapılacaktır. 
Bilmiyoruz, Hükümetin tasarısı ne zaıman gele
cektir. Bir iki ay 'sonra kanun kalkacak, bü
tün bu emekler heba olacaktır. 

Bu ısorumla Yüksek Meclisi ve Sayın Bakan 
arkadaşlarımı meşgul etmek istemedim. Onun 
için, evvelâ Dahiliye Vekâletine gittim, Vekil 
Beyefendi yerlerinde yoktular. Müsteşarla gö
rüştüm, bu ımevzu üzerinde ne düşünüldüğünü 
sordum. Verdikleri cevap ışu oldu : «Arazi Ver
gisinin kaldırılması mevzuunda biz .de Malîye 
Vekâleti ile antantız. Bu Ihususu Maliye Vekâ
letine bildirdik. Ancak özel idareler ınnahallî ida
reler cü'mleısindendir. Demokratik müesseseler 
olarak vazgeçilmesi mümkün değildir. Arazi 
Vergisini kaldırarak gelirlerinin mühim bir kıs
mını ellerinden alınca hayatiyetlerini kaybet
me tehlikesi doğabilir. Malî yönden finanse edil

meleri zımnında umumi bütçeden para veril
mesi için Maliye Vekâletine yaptı ğmu'z müra
caata bugüne kadar bir cevap alamadık. Duru
mu biz ide bilmiyoruz.» demeleri üzerinde bu 
•meseleyi ısözlü soru mevzuu yaptım. 

Şimdi bendenizin istirbamum, sayın bakan
ların bu kanunun ne zamana kadar gelebilece
ğini beyan etmeleridir. Bu suretle Ihcm vatan
daşların tecessüsü tatmin edilmiş iolacak, hem 
de özel idareler tereddütten kurtularak ımemur 
emeği ve kırtasiye israfı bertaraf 'edilmiş ola
caktır. 

Sayın bakan atkadaşlarumm lütfettikleri ce
vaba teşekkür eder. Yüksek Meclisi hürmetle 
•selâmlarım. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Vergi reformu, bir manzume halinde huzu

runuza geldiği zaman görülecektir ki, mahallî 
idareler bilâkis takviye edilecektir'. Çünkü, ma
hallî idareleri d'emioıkrasinin temeli olarak say
maktayız. Bu idareleri, hakiki malî kaynaklara 
Sıabip ve bunları idare eden birer idare haline 
getireceğiz. Bu, tabiatiyle, büyük bir çalışmayı 
icabcttiren bir iştir. Merkezi Hükümetin il özel 
idarelerinin, (belediyelerin, köylerin malî imkân
larını kanun taslakları haline getirmek, geceli 
gündüzlü bir çalışmayı icabettirımektedir. Mali
yeniz bu çalışma içindedir. Bek yakında huzu
runuza 'getirme kararındadır. Yalnız, ibunlan 
getirmedikçe, şimdilik Arazi Vergisi '.sanki .yü
rürlükte kalacakmış gibi, .özel idareler bütçele
rini ıhazırhyabilirlor. Belki biraz emek israfı 
olacaktır, fakat çaresizdir. Çünkü*, bu kanunla
rın ahenkli bir halde hazırlanması gerekmekte
dir. Belki biraz daha beklemek icabedecek fa
kat mutlaka, getirilecektir. Sizleri tatmin edici 
tedbirlerle huzurunuza gelecektir. 

Mahallî idareler kalkmayacaktır. Böyle bir 
şey aklımıTzdan geçmez. Esasen, Anayasa özel 
idareleri derpiş etmiştir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
zelzele sebebiyle elim, duruma düşmüş buluna/n 
Fethiye'nin bir an evvel imarı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair îmar ve tskân ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/186) 
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BAŞKAN — 8 nci soru sahibi Hilmi Bay dur 

burada. Çalışma Bakanı gittiler, imar ve İskân 
Bakanı teşrif ettiler, fakat iso.ru sahibi sorusu
nun her iki 'bakanın huzuriyle cevaplandırıl
masını arzu letmekltedir. 

Gelece'k Birleşime 'bırakıyoruz. 

,9. —• Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Seylân pamuğu ekmeye mecbur edilen Köyceğiz 
çiftçilerinin elinde kalan pamukların satmalın-
ması veya ihracı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Sanayi ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu (6/187) 

BAŞKAN — 9 ncu sora sahibi Hilmi Baydur, 
burada. Fakat Sanayi ve Tarım Bakanları bn-
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ummadıklarından soruyu gelecek birleşime bı
rakıyoruz. 

10. — İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'ın, 
komünistlerin faaliyetini önlemek için ne. gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/188) 

BAŞKAN •-- 10 ncu soruıs «ahiıbi Burhan 
Bozdoğan? Yoklar. Soruyu gelecek birleşime 
'bırakıyoruz. 

Gündemde görüşülecek başka madde kal
madığından 31 . 1 . 1962 Çarşamba günü saat 
.15 te 'toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,00 
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